RÁDCE DUCHOVNÍ
“%> -- -—

ČASOPIS kNĚŽSTlIA

ČESKUSLUVANSKÉHU.

Redaktor-:

Dr. JOSEF-' BURIAN,
sídelní kanovník Vyšehradský.

Pl. tit. pp. spolupracovníci:
_Iosef Baar. Emanuel Balcar. František Bartoš, P. Prokop Baudyš O. S. B . Bernard
Brand. Dr. Antonin Brychta, František Čech, Václav Davidek. Xaver Dvořák, Alois
Dostál, Karel Feitl, Dr. Ladislav Fiala. František Franěk. [an Gótschner, František
(irydil. Frant. Chramosta, monsign. Bohumil Hakl, Vlastimil Hálek ]osef Havránek.
lan N Holý. Fr. Vojtěch Hronek, František ]irásko. František Knižek, Martin Kolár,
Petr Kopal, Alois Koudelka. Klement KulTner. Jan Kuhn. Václav Lefler. ThC. Mat.

lhotský, Josef Lexa Klement Markrab. Josef Ocetek Antonín Odstrčil ThC. Jan
Pauly, jan Podlaha. František Rychlík Ladislav Seidl. Iosemečlý, Dr. Alois Soldát
Dr. Ignác Steinochr. Dr. Jan Sýkora losef Simek Václav Šproc ! n I adislav Štolc.
Bohumil 'lomiček, Václav Vačkář. Frant Vaněk. lan Karel Vaníček Václav Vintera,
Bedřich Vodička..František Vohnout, František Volf. Iuserompčil, František Voříšek,
František Všetečka, ]osef Zelenka, František Zidlický.

0

c ___2&___)
R 0 c N Í K v1.
C——_'—5\75_—'_Ú

V PRAZE.
TISK A MAJETEK CYRILLO-METHODĚISKÉ KNIHTISKÁRNY v. KOTRBA.
1899.

Obsah VI. ročníku.

A) Listy homiletícké.
&) Kázaní nedělní.

. . . Str1
.4

Neděle
I.adventní.
Bůh . . .................
Neděle
I.adventní.
Homilie
.......
—
.............

Neděle
Il.adventní.
Náboženství
..............
' Neděle
II.adventní.
janKřtitel
v žaláři...............
Neděle
III.adventní.
Vlastnosti
Boží.
..............

.... 7
10
17

Neděle III. adventní. Výklad epištoly k Filip. 4, 4—7 . .- .......
Neděle
IV.adventní.BůhStvořitel . .
..........

NeděleI.V adventní.Výklado nesmrtelnostiduše .

žíšova.
.

Neděle I. po Zjevení Páně.

20
22
24

......

..........

Arcikacíř Arius otcem popíraěů Božství ]e

95

Neděle$till. po Zjevení Páně. Počátek a vývoj křesťanského života mniš

ského a klášterníhov prvníchdobách. .

NeděleDevítník.Hroznýjest hříchsmrtelný.........

.....

. . .105

. . 1.10

Neděle I. po Devítníku. Důstojnost & cena sv. čistoty.

. . . 149

Neděle II.
Devítníku.
prostředcíchproti
k zachování
.. .. 160
154
Neděle
I. vpopostě.
NěkteréO prostředky
pokušení svaté
. . čistot::y
.
Neděle II. v postě. O lásce ku věcem stvořeným, ku přírodě
. . . .166
Neděle III. vpostě. Pravým pokáním působí hříšník: 1. nebi největší

radost,a 2.soběnejvětší
štěstí............

.22'5

Neděle IV. v postě. Co to znamená za Pánem Ježíšem jíti.

.230

Neděle
Svědomí jest velikým dobrodiním pro každého člo 236
věka smrtelná.
. .
Neděle VI. v postě. Mámenejsv. Svátostzřídka nebo často přijímatiřl. .244

Hod Boží velikonoční. Náboženské, mravní a socialni vzkříšení

Hod Božívelikonoční.Rannívýklad. .
Nedělel.

po Velikonoci. Nekajíci lerusalém

.........

. . . . .

NeděleII. po Velikonoci.Povinnostipastýřůduší ......

„ . . .309

. . . 313

. . . . . . .319

.323

Neděle
H[. po Velikonoci.
Věnec vzpomínky položený .....
na hrob svatého. 327
Vojtěcha
.
Neděle IV. po Velikonoci. Daruvé Ducha Sv. .
Z .330
Neděle V. po Velikonoci. 1. jak užitečno jest nám se modliti, 2. proč

mnohdymodlitbynašenebývajívyslyšeny
.........
3

.369

II

Str.

Ndéle VI. po Velikonoci.O zaslepenostiducha

........

377

Hod Boží Svatodušní. Co dokazuje dnešní událost akterak se týká i nás 385

Svátek
nejsv. Trojice Boží.
evang. ukazuje: 1. Původ, ......
2. předmět, 393
3 trváníduchovní
mociDnešní
.

NeděleIl. po Sv. Duchu.Významprůvodu o BožímTěle .......

446

Neděle 111.po Sv. Duchu. Následky těžkého hříchu
. .449
Neděle IV. po Sv. Duchu. ]. Práce bez Krista provázena jest kletbou,
2. práce s Kristem provázena jest požehnáním
.
.454

Neděle V. po Sv. Duchu. Jak veliký hřích jest tupiti bližního .....

457

Neděle VI. po Sv. Duchu. Nač pamatovati máme patříce: 1. na pole,

508

Neděle VII. po Sv. Duchu. Ze hříchužádný užitek

512

2.nažence

..........
.....

.

Neděle VIlI. po Sv. Duchu. ] Pracovati jest naši povinností, 2. nechtít
pracovati jest velikou zpozdilostí . .
Neděle lX. po Sv. Duchu. Od neuctivóho chování se ve chrámu Páně mají

nás odstrašovati: 1. posvátnost místa 2. dějiny . . . . ......

523

Neděle X. po Sv. Duchu. Kdo jest pokorným '. .
/ . . . . . .569
Neděle
XI. ale
po soustrasti
Sv. Duchu.
Politováníduševně
hoden hluchoněmý.
jest každý hluchoněmý, 573
2. více
naší1.zasluhuje

Neděle
XII. po Sv. Duchuprojevovali
Bůh lidi stvořil,
láskusvojiposlušností
...... aby Ho milovali a jemu tuto 578
Neděle XIII. po Sv. Duchu. Vděčnost jest znamením dobrého srdce

amnohých
jiných
ctností.
..

............

586

Neděle XIV. po Sv. Duchu. Veliká a trestuhodná jest nepravost místo

díkůvzdáníBohaurážeti

.....

.591

Neděle XV. po Sv. Duchu. 1. jakým otrokem činí člověka hřích, 2. jak

ctnost činí člověkasvobodnýmP. .

633

Neděle XVI. po Sv. Duchu. (Jména Panny Marie.) Význam jměna Marie
Panny připomíná, čím chce nám Matka Boží býti a cojímáme kjmo

ninámpřáti .

......

.

NeděleXVII. po Šv. Duchu. Pravá Církev jest viditelná ......

. . . . 651
656

Neděle XVIII. po Sv. Duchu. Proč a jak za ustanovení svátosti pokání

děkovati
máme:
.

...............

.661

Neděle XlX. po Sv. Duchu. (Slavnost svatého Růžence) Růžehec mění
kříže v růže
.
.697
Neděle XX. po Sv. Duchu. Opilec prohřešuje se 1. proti Bohu, 2. proti

sobě samému,3. proti svýmbližním

......

702

Neděle XXI. po Sv. Duchu. (Posvěcení chrámu Páně.) O pozemskčm

anebeském
chrámu
Božím
..................

.706

Neděle XXI. po Sv. Duchu. V Církvi dostává se poučení: 1. jak máme
proti hříchu bojovati; 2. pomoci že můžeme nad hříchem vítěziti
7.12
Neděle XXll po bv. Duchu. Hřích jest největším zlem: 1. ve své pod
státě, 2. ve svých následcích
.
. 716
Neděle XXIII. po Sv. Duchu. Smrt spravedlivého je spánkem v Pánu. . 721
Neděle XXIV. po Sv. Duchu. Proč dopouští Bůh soužení na spravedlivě.> 773
Neděle XXV. po Sv. Duchu. O hříšnících uprostřed spravedlivých. . . 776
Neděle XXVI. po Sv. Duchu. Důležitost náboženství
.779
Neděle XXVI. po Sv. Duchu. Proč kvasem nazývá Pán Ježíš království

nebeské?

.........

.783

Neděle XXVII. po Sv. Duchu. Dnešní svaté evangelium hlásá věčnou

pravduslov Kristovýcha soudyspravedlnostiBoží ........

786

Kazani postní.
_Cíl člověka a cestu k němu.
Napsal F r a n t. V 0 h n o ut, děkan v Žlunicích.

ljakýjestcílčlověka.
. ....................

jejich.
..
.................
lIl. Roucho poutní, peníze a pokrm na cestu za cílemčlověka.....

II. Průvodní list, směr pouti a heslo poutníků Kristových za cílem

169

174

179

III
Str.

IV. Bludnécesty od cíle věčnéhose odchylující . . . _........
V. Některá zastavení na cestě k cíli věčnému . . . . ......
VI. Poslední stanice pouti pozemské na lůžku smrtelném

247
. 252

. . . . . . . 258

VII.Na Velký Pátek. Zastavení na Kalvarii . . . . . . . . - .....

Kristus vzor hlavních ctností.
Sedmero postních kázaní, jež sepsal a' činil Klement

335

Markrab.

I. Kristus
příklad
pokory._. ...................
II.Kristus
příklad
dostatečnosti
. ......
. ...........
III.Kristus
příklad
čistoty. ..................
IV.Kristus
příklad
soucitnosti
...................

185
192
264
188

V.Kristus
příklad
tičhosti. .........
. .........
YI' Kristuspříkladstřídmosti
. . . . . .....
. .......
\111.
Kristus
příklad
horlivosti
.....
. . ' ............

.. . 268
340

' . . 271

b) Kázani sváteční.
Svátek neposkvrněného Početí Panny Marie. Maria byla: 1. panna před
porodem a při porodu, 2. panna po porodu, 3. panna od počátku až

do konce svého života
. .
. .
13
I—IodBoží Vánoční. Pán ježíš jest Kristus — Spasitel, protože jest učite

_ lcm, králem, knězem......

.

Víru
........

. . .

.

. .........

. . 27/

Svátek sv. Štěpána, prvomučenníka. Svatý Štěpán zmužile vyznává svou

Posledníden v roce občanském.Učtyna konciroku ........

32

. 81

Nový rok. Ceho se můžeme obávati a co bychom měli činiti?
. . . 86
Zjevení Páně. ježíš Kristus jest: 1. v Církvi, 2. v nejsv. Svátosti oltářní,

_3.tam. kde dva nebo tři jsou ve jménu Jeho shromážděni .....

ZjeveníPáně.O významuBetléma. . .

e ši ........

.....

90

. . . . . ........

94

. . . . . . . ......

SvářešzíOčišťování Panny Marie. (Hromnice) Proroctví Simeonovo o Pánu
Svátek Zvěstování Panny Marie. Dnešního dne byly za nás veliké oběti

přineseny. . . . . '.....

Pondělí velikonoční.

Připozdívá
politickém......—.

.241

se v životě společenském, cirkevnirn',

Svátek nanebevstoupení Páně. V nebi jest blahý pokoj, svatý mír

aláska .

145

.......

.

373

Svátek sv. jana Nep. Co musíme činiti, abychom ústy, jazykem nehřešili? 379
Svátek sv. jana Nep. Co kláti povahou lidskou jako třtina na poušti.> . . 383

Rondčlísvatodušní. O milostcchDucha„Svatého .
. .......
Slavnost B. Těla. NejsvětějšíSvátost oltářnía její účinky .......

388
441

Svátek sv. ap. Petra a Pavla. O biskupském důstojenstvn .
. .
. 460
Svátek sv. ap Petra a Pavla. Církev svatá na skále postavená
465
Navštívení blahoslavené Panny Marie. Máme bližnímu nejen dobře přáti.,

ale i skutkem napomáhati . .

. . . -.

.....

. .505

knárodu
našemu
. . . . . ...................

Svátek sv. Cyrilla a Methoděje. Obětavosta láska sv. Cyrilla a Methoděje
Nanebevzetí Panny Marie. Maria nejlepší stránku vyvolila
. .
Svátek andělů strážných. O účastenství svatých andělů na naší spáse
Narození Panny Marie. Maria jest našim životem
. . . . . . .
Narození Panny Marie. Maria Panna milostivá, přívětivá, přesladká .

JménaPannyMarie.VýznamjménaMariePanny

..........

.
.
.
.

514

. 581
. 640
. 649
. 645

651

Svátek sv. Václava. Svatý Václav vzor zbožnosti a lásky
.
. . . . 665
Svátek všech svatých. [. Všichni máme býti svatými, Il. všichni můžeme

býti
svatými.
'...................

Památka všech věrných dušiček. Slzy nad hroby

. . . . .761

. . .

. . . . . . . 767

Památkavšechvěrnýchdušiček.Rozjímánío hrobě..........

770

e) Řeči příležitostné.

Str.

Svátek svatého Mikuláše. Sv. Mikuláš příklad zdrželivosti, lásky k Bohu
a k bližnímu .

. 36

Reč na oslavu padesátiletého jubilea vlády císaře Františka JosefaI.

42_

Řeč
oslavu padesátiletého
jubilea vlády. .císaře
Františka josefa I. . ..397
45
Reč unapříležitosti
udílenísv biřmování
.......

Úvahao májovépobožnosti

........

. . . .

Kazanina ukončenípobožnostimájove ......

.

.401

404

Svátek sv. jana Křtitele. Svatý jan důstojný předchůdce Páně, příklad
nábožnosti neoblomný bojovník za ctnost
. .
.
. .
[\ázaní primiční. Obraz práce kněze na viníci Páně ».
.529
Svátek neisvětějšího Srdce Pána ježíše Srdce Ježíšovo -—srdce lásky
nejhodnější

. . . 533

Svátek sv. jakuba. Močnou jest u Boha přímluva svatého ]akuba.

. .

SlavnostPorciunkulc.
Odpustkyjsou
velikýmdobrodiním.......
Promluva
k primiciantovi
.
. . . .........

Promluvak novomanželům

.........

. .

Reč o pohřbustarého zasloužiléhorolníka ......

. . 609

Řeč při uvítání ]. B. Milosti v den udělóvání svátosti sv.biřmování
Kázaní o druhotinách

kněžských

. . .

Řeč u hrobu matky osmi osiřelýchdítek

594

599
606
. . 608

.

.

. . 670

. . . . . 725

.....

Svátek sv Martina. Svatý Martin ve svém dětství vevěku mužněm, i ve

svémstáříutíkalse podzaštitusv.kříže ..........

731

. . 790

B) List-y-katechetické
Václav Davídek. Katechismus

v příkladech 60, 115, 196, 276, 351, 415, 486
544, 611, 672
345

Xaver Dvořák. Svátost stavu manželského. Katechese . .
. 54,
Dr. Ladislav Fiala. Co jest nebe a peklo Katechese pro 3. třídu . . .
josef Havránek. Biblické karaktery při umučení Páně . . . 118,199,
Jan N. Holý Přikázaní Boží a církevní.
.
. . . 412,
»
Bůh jest všemohoucí. Katechese pro 4.třídu
. . . . .
Bůh Promluvy
jest nejvýšk moudrý.
Katechese
. .
Klement Kuffner.
sv. Růženci.
. . pro. 4.. třídu
. . .. .. 476,
Václav I eller. 0 konu nadpřirozené víry . .
. .
Klement Markrab. Katechese pro I. třídu obecné školy pětitřídné. . .
Josef Ocetek. Dětské adorace .
. .
484,
Antonín Odstrčil. O křesťanské spravedlnosti .

541
734
537
50
543
57

František Volf. nějším
Kontroverse
. . vyplývající ze zákonů
. . školních
. . . . v .čase
. .ny.

409

Z praxe školní.

.

478
278
4,80
539

. . . 733

Al Dostál.Rychlík.
SedmeroReč
hlavních
hříchů.obecné
Katechese
797
František
při svěcení
školy pro . vyšší třídy .. .. .. 805

Promluvy k mládeži.
Promluva

při vánočním

po ělování

.

.

Promluva před prvním svat m přijímáním.

Rečkstudujícím

.

na počátku školního roku.

. .

.

.

.

.

.

. '.

. . . . .

.

.

.

.

.

. . 422

.

62

. . . . . . . . . .742

C) T.ist-y“vědecké.
Dr. Antonín Brychta. O správě zádušního jmění. Str. 71, 210, 291, 353, 425,
»

489, 535, 617, 683, 745, 808.
Právní přítel a rádce. Str. 363, 433. 502, 630, 694, 754', 814.

Dr. ]osef Burian. Sňatky nevěrců, svobodných zednářů a_špatny'ch katolíků.
Str. 77.

»

,

Které světské nrapory mohou se připustiti do kostela a

k' církevním pohřbům. Str. 78.
,
»
Pohřbeni amputovaných údů. Str. 79.
Vlastimil Hálek. jaké povinnosti má duchovní správce ohledně dobrého
a špatného tisku. Str. 301, 360, 431.
Petr Kopal. Bludné cesty vědy právnické. Str. 129.
lan 'Kuhn. Přirážky k daním. Str. 216.
ThC. ]an Pauly. Poplatky za zvonění a místo na hřbitově konfessionelním.
Str. 75.

»

Zpěv při pohřbu a právo faráře. Str. 219.

Ladislav Seidl. O právu patronátním. Str. 494, 557, 688, 751, 812.
Dr. Alois Soldát. Učení některých sv. Otců & spisovatelů církevních IV. sto—
letí o životě posmrtném. Str. 499, 561, 625.
Dr. ]an Sýkora. Zlatá bible klassiků. Str. 65.
loscf Šimek. Proč třeba za našich časů, abyvduchovní spráVCe nabýval vlivu
ve spolcích & na schůzích ne přímo náboženských. Str. 296, 358
František Vohnout. Za jakých podmínek činí kněz katolický důchody cír—
kevní svým majetkem, a jak má a smí o něm dispono
vati. Str. 621
Zákon ze dne 19. září 1898 č. 176 f. z., kterým se vydávají ustanovení 0 do—

taci katol. duchovenstva ve správě duchovní. Str. 132
Návod, jak se má vyhotoviti přiznání příjmův obročních. Str. 220.
2 p r a :( c du c h o v_ní. Konkubináty na osadě. Povoz do lilial. kostela. Str. 759

Romanarum Congregationum deci—etanovissima.
Tichá mše sv. de requie pro paupere defuncto in die obitus II. classis není
dovolena. Str. 303.
»Praefacic a »Pater nosterx s průvodem varhan zpívati není dovoleno.
Str. 303.

jest povinen arcijáhen, na biskupa povýšený, přisluhovati pontilikujícímu arci
biskupovi? Str. 303.
Spisy Schellovy dány na index. Str. 368.
Svěcení vody kostelní v kostele farním a v kostele filialním. Str. 438.
Nonnula dubia solvuntur. Str. 439, 565, 815.

VI

Drobnosti.
Přihlásiti se bez náboženství a změniti náboženství není stejné. Str. 221.
l.)ěiepisný nesmysl. Str. 222.
Kdy ustanovil P. ]ežíš svátost sv. křtu? Str. 222.

Výklad mšesvaté. Str. 222.

Í

Literární oznamovatel.
Dr. Robert Neuschl. Postní kázaní. Str. 223.
]UDr. Frant. Herman. Ženská otázka. Str. 223.
Obrana, časopis věnovaný zájmům katolicko-politickým. Str. 224.
losef Bilczewski. Archaeologie křesťanská. Str. 224.
P. V. Cathrein“ S. ]. Socialismus. Str. 224.
Dr. Ant. Podlaha. Dějiny Zjevení Božího St. Z. 566.

Listy homileíiioké.
“ří—)$%

Neděle 1. adventní.
Bůh.
»Když uzřítc, any se ty věci dějí, vězte,
že blízko jest království Boží.<
Luk. 21, 31.

Casto slyšíte rouhave' řeči, upírajíci Boha. Učenci na kathe
drách a v laboratořích, básníci ve spisech, novináři v časopisech
_tuzečasto tupí Boha &jej docela upírají. Ale hlas s nebe: »Tentot'
J_estmůj milý Syn<<ohrazuje se proti takovémuto rouhání. A aby
Ještě většího důrazu slovům těmto Božím dodal, volá Kristus dnes:
»Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.<
Z další pak jehoiřeči vyznívá varovný hlas: »Synove'mojía
dcery me', tvářnost světa pomine a vás čeká soud, kde se roz—
hodne o vaší věčnosti; proto pamatujte na Boha, pečujtc o svou
djlšix Bohužel. že přemnozí lidé za našich dob tato slova k srdci
Sl nebéřou. Žijí jen pro tělo & zapomínají, že mají také duši;
_Zcelého jejich jednání vysvítá, jakoby říci chtěli: »Co nám po

Bohu a Jeho soudu, to vše je od násvnedozírné vzdálenosth
Než, křeStane přítomný, kdyby i mnoho tisíc let nás dělilo
Od posledního soudu, ta chvíle přece jednou přijde a přijíti musí,
kde se rozhodne o naší blaženosti, aneb o naší záhubě. A pak
dobře si to rozmyslí: Což nemusíme všichni zemříti? Při mnohém
z nás jedná se už jen o nějaký rok, neb o nějaký den. jakmile
své tělesné oko navždy zavřeš, už ti slunce svítit nebude, měsíc
ztratí pro tebe svého lesku, zmizí hvězdy, země s jejími poklady
také ti už není více k službám, protože tobě už konec světa
nastal.
'
A co potom?
Potom bude soud, praví Písmo. Na _ten soud jíti musíš;
buď tedy tak živ, aby to šťastně s tebou dópadlo. Máš rozum,
víš, co máš dělati, máš vůli, víš, co máš chtíti. Zvíře rozumu
nemá, proto nezná Boha, nemá vůle, má jen pud, proto není
Rádce duchovní.
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zodpovědno za své jednání. S námi lidmi je to ale jinak. jako
nám dal Bůh oko k vidění, ucho k slyšení, jazyk k mluvení, tak
nám dal rozum k poznání Boha. A jako sv. Pavel v nadšení
volá: »Kdybych i hory přenášel, bez lásky k Bohu nic nejsem.,
tak i ty, křesťane, bys mohl volati: Kdybych svou pílí všecky
světské vědy prostudoval, na svých cestách všecky krásy světa
shlédl, svým důvtipem mořské úžiny překopal, průplavů nadělal,
moře přelil a tak zemi jinou tvařnost dal, bez Boha co jsem;>
jsem třtina, kterou náruživosti klátí, smrt láme. jak potom před
Bohem obstojím, jak se zodpovídám?
jest" tudíž nerozumno naše moderní vychování, když mnozi
rodiče své děti s největší pečlivostí ve všem možném dávají vzdě
lati, ale poznání Boha jim nevštipí. Takoví utonou potom ve
“svých náruživostech, poněvadž nepoznali Boha a tudíž dle jeho
zákona žíti nechtějí.
Poznání Boha jest tudíž veledůležité pro nás a bude zajisté
s velikým prospěchem, _učiníme-li o tomto poznání Boha dnes
rozjímání.

Kdo jest Bůh?

P oj e d n á n 5.

Bytost nejdokonalejší, duch nejčistší, přebývající ve světle
nepřístupném.. Tato nauka je pro nás tajemstvím. Ale Bůh od-'
ha'lil toto tajemství a dal se nám poznati; vždyt“ se lidem zjevoval
a s nimi obcoval, v' nitru našem hlas svědomí povzbudil, který
nás na Boha upozorňuje, a ten krásný svět stvořil a jej zacho—
vává. Studující mladík setkává se na procházce se známou dívkou,
která čte knihu. Na jeho otázku, co čte, odpovídá: Dějiny lidu
Božího. Když se jí smál, že ještě na Boha drží, odpovídá: A vy
v Boha nevěříte? Věřil jsem, odpovídá mladík, ale ted', co jsem
ve velkém městě studoval narovnalí mi tam učenci hlavu, takže
smýšlím jinak. Ajá jsem nestudovala ve velkém městě, odpovídá
neohrožená dívka. a také smýšlím jinak než vy. Zastavili se pod
košatým dubem. Co myslíte, ptá se dívka, odkud se vzal ten
“dub? Vyrostl ze žaludu, odpovídá mladík. A odkud žalud? Snad
mne nechcete zkoušet z přírodopisu, vtipkuje student; uzrál na
dubě. Kde ale se vzal první dub aneb první žalud, ptá se dívka.
Mladík mlčel a dívka pokračuje: Ani tuto jednoduchou otázku
nezodpovíte, když nebudete chtít doznat, že to Bůh stvořil, a vaší
učenci, všichni dohromady, vidí sice přírodu pučeti, trávu růsti,
ale ve své učenosti ani jedno semeno neudělají, které by mělo
klíčivou sílu, které by rostlo, a když vidíte. jak jste proti Bohu
slabí, chtěli byste Boha sesazovatí, jej upírati? Zahanben těmito
'prostými slovy odchází domýšlivý mladík.
jest nutné nám všem Boha znáti. Proto jest třeba, abychom
často Písmo sv. pročítalí, o životě Kristově přemýšleli, životy sva
tých za příklad si brali a pak dovedeme odrazítí útoky na sv.
náboženství.
.
Ale Bůh jest také touhou našeho srdce. Srdce mé jest ne—
pokojné, pokud nespočine v Bohu dosvědčuje nám sv. Augustín.
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1 kdyby člověk na světě všecko měl, i co hrdlo ráčí, jak lidé ří
kají, kdyby měl zdraví, bohatství, vzdělání i slávu, přece cítí
_vsrdci prázdnotu a přijdou chvíle smutné, které mu to vše, celý
Jeho život ztrpčují. Připomeňte si krále Salomouna. Měl bo
hatství, nesmírné statky, vinice, služebnictvo, a přece pravil: Nudil
Jsem se při tom při všem, mrzel mne život a poznal jsem, že to
vše na světě je marnost & trápení ducha.
'

A tak je skaždým člověkem, kdo jen na světě štěstí hledá.
Takový podobá se motýlu, který se třepetá od květiny ke kvě
tině, doufá nalézti .odpočinek, nasycení, ale vítr ho sráží a déšť
mu křídla smáčí, takže ustydlý a hladový na zem klesá. Tak bez
útěchy, bez pomoci klesne .v hrob, 'kdo na světě jen o časné věci
se staral, Boha pak zanedbával.
A'jestli zaslouží pokárání dítě, které rodiče zarmucuje, je
opouští, čím více trestuhodenje ten, kdo Bohu se protiví. »Těžko
Je tobě Bohu odporovati,<<na tato slova se Savel obrátil, tato slova
by si měl 'opakovati, kdo o Boha nedbá. Ci měl by snad Bůh
slabší býti než velekněz Heli, který vše, i svatokrádež synům svým
přehlédl? Písmo svaté nás poučuje, že trest zastihl všecky, důkaz,
ze Bůh nebývá posmíván. Nechť příklad tento odstraší mnohé,
kteří bez Boha žijí, aby také nešťastně neskončili. ještě_dobře
pro toho, kdo cizí škodou neb neštěstím k poznání Boha přijde.
va muži života spořádaného přišli návštěvou k svému příteli,
0 kterém ani nevěděli, že špatným čtením a špatnou společností
Boha ztratil. Brzo se toho však měli dověděti Přítel jejich hned
začalo svém oblíbeném předmětě mluviti, dlouho 'do noci je
mučil řečmi proti Bohu. Nevrle jej poslouchali a byli rádi, že
mohli odejíti na lože. Sotva že byli v prvním spaní, probudil je
hluk, křik; jak oči otevřeli, oslnila je záře. Hořelo! Můj dům
v plamenu, volal jejich hostitel; Bože, Bože, co si počnu. Ale
nebyl to jeho dům, bylo to v sousedství. Když viděli, že ne
bezpečí nehrozí, ujali se sami řeči, a jeden z nich pravil hostiteli:
Jak, podivné je tvé jednání; prvé jsi se Bohu rouhal, jej upíral,
a teď k Němu vzdycháš. Zahanbený hostitel mlčel. Zbožní kře
sťané! My nebudeme čekati, až teprve nouze by nás naučila Boha
znáti, ale když nebesa nám slávu Boží hlásají, když z té přírody,
jako z toho Mojžíšova kře Bůh Sám na nás volá: Já jsem, který
jsem, když hlas svědomí v srdci nás ujišťuje, že nespokojeni zů—
staneme tak dlouho, dokud nespočíneme u Boha, tu otevřeme si
nihu zjevení Božího, představíme si Boha, jakoby před námi
stál jako Kristus před Tomášem a s oddaným uče níkem Kristovým
zvoláme také: Pán můj a Bůh můj. A jako Kristus se Svým
učenníkem o blahoslavenství mluví, tak i k nám, zůstaneme-li Mu
oddání, jednou promluví Bůh: Blahoslavení budete. že na světě
JSte bl'li'bohabojní, vejděte v radost Pána svého. Amen.
F. Voříšek, kaplan v Pardubicích.
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Neděle I. adventní.
(Homilie.)
Advent! jak mile zaznívá toto slovo v uších každého zbož
ného křesťana! Jak se těší každý věrný katolík na tu dobu
posvátného toužení, kteráž předchází svátky vánoční! jak se raduje
každý ctitel Boží, když nastane doba rorátů, úchvatných to zpěvů
o slitování Boha Otce, o vtělení Syna Božího, o přečisté Panně
Marii, kteráž uvěřila slovům andělovým, panenství nezrušila
a Matkou Spasitele světa učiněna byla! Tot', 'milí křesťané, ra
dostný ráz doby adventní. Mát' však advent též ráz vážný, truchlivý,
kající. O tom svědčí fialová barva roucha mešního, pak že se
vynechává při mši sv. Gloria a Ite missa est, že se ukládají
v adventě posty a že se zapovídají v tento čas všeliká veřejná,
hlučná veselí. Avšak nejpatrnčji jeví se kající ráz adventu v dnešní
epištole, jak ukáže její zevrubný „výklad.

Pojednání.
1. »Bratří!<<volá sv. apoštol, »vězte, že hodina jest, abychom
již ze sna povstali. Nyní zajisté bližší jest naše spasení, nežli když
jsme uvěřili.<< Rim. 13, 11.

Tato slova napsal sv. apoštol Pavel křesťanům římským,
jejichžto víra rozhlašovala se po všem světě. Bált' se, aby ve své
prvotní horlivosti neochabovali a neoddávali se netečnosti, kteráž
se domnívá, že den spasení ještě jest vzdálen, že ještě dosti času
mysliti na to, co pojišťuje spasení duše. Nikoliv, míní sv; apoštol,
nyní jest bližší naše spasení, nežli když jsme uvěřili. Cím déle
jsme živi, tím více blíží se den Páně, ve kterýž budeme vydávati
počet ze své víry. Nesluši se tedy spáti, ale sluší se bdítí, ne
--sluší se zaháleti, ale sluší se pracovati, nesluší se býti netečným,
ale sluší se býti horlivým. To míní sv. apostol těmi slovy, že
již čas. abychom ze sna povstali.
Z těchto slov apoštolových poznáváme, drazí v Kristu, že
netečnost náboženská jest velmi zlý neduh. Tato netečnost po
dobá se tvrdému spánku. Spíš-li tvrdě, nevidíš, co se kolem tebe
děje, neslyšíš, co se kolem tebe mluví, nepozoruješ ani největšího
nebezpečí, které ti hrozí, oddáváš se růžovým snům () štěstí,
slávě a rozkoši, byť i stál zlosyn u tvého lože a tiskl ti vražedlnou
zbraň již na prsa. Podobně počínáš sobě ty, jenž jsi vlažný ve
víře. Nevidíš na sobě hříchu, jímž jsi se poskvrnil; neslyšíš hlasu
svého svědomí, který kárá tvé provinění; nepozoruješ nebezpečí,
ježto hrozí tvé duši, že každým okamžikem může se 'octnouti
tvá duše v rukou odvěkého vraha, v oněch končinách bídy
a temnosti, odkud není vykoupení, ale kde věčná hrůza přebývá.
Kéž bys povstal, křesťane. z tohoto klamného, těžkého, nebez
pečného, osudného sna! Kéž bys pamatoval, že blízko jest den
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Páně, že čeká věčný soudce u dveří tvého těla smrtelného, že
každým okamžikem může požádati Bůh duše tvé od tebe. že
hOd'ina poslední může přijíti na tebe z nenadání, jako zloděj na
hospodáře, jako bolest na ženu těhotnou! »Jako za dnů před
potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly až do toho dne, kdy
vešel do korábu Noe, a nezvěděli, až přišla potopa a zachvátila
všecky: tak bude i příští Syna člověka.< Tak dí Sám Spasitel,
dokládaje: »Bdětež tedy, poněvadž nevíte., v kterou hodina Pán
váš přijde.< Mat. 24, 38. 39. 42.
2. Povstaneme-li, milí křesťané, ze sna netečnosti, bude
nám jako člověku, jejž budíslože ranní úsvit slunce. Tohoto po
dobenství užívá sv. apoštol řka: »\Ioc předešla, den pak se při
blížil. Ovdvrzmež tedy skutky temnosti „a oblecme se v odění
svěťla.c Rím. 13, 12.

Co míní sv. apoštol nocí, co dnem? Co jsou skutky tem—
nosti, a co odění světla? Noc jest ona čtyřtisíciletá doba, která
uplynula od Adama do ježíše Krista. Kromě arciotcův a jejich
potomstva, lidu israelského, pozbyli všickni národové známosti
Jednoho pravého Boha i pravého způsobu, jak by ho měli ctíti;
zabředli v modlářství, bludy a nepravosti. I byli obklíčeni duchovní
mrákotou a seděli v stínu smrti. Tato děsná duchovní noc pře
dešla, když přišel na svět Syn Boží. Onť jest světlo pravě, kteréž
osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět. Skrze Něho
vzešlo všem lidem světlo pravého náboženství. Od narození
Ježíše Krista panuje na zemi den. 'My pak všickni, kteříž jsme
uvěřili v ježíše Krista, jsme synové světla a synové dne; nejsmeť
Synové noci a synové temnosti, 'jako pohané. Proto se sluší,
abychom odložili skutky temnosti, t. j. skutky zlé, a“oblěkli se
V odění světla, t. j. v skutky dobré.
Hle, křesťané, jaká to hanba před Bohem i před světem,
když, jsouce osvícení světlem křesťanského náboženství, libujeme
sobě ve skutcích temnosti! jaká to mrzkost před Bohem i před
?Větem, když křesťané žijí jako pohané, ba mnohdy ještě hůř! —
Aa onoho času, když křesťané v císařství římském pro víru pro
lévali krev v mučírnách a na popravištícli, bývalo pravidlo, že
pohanští soudcové chtěli na křesťanech, aby tito své víry se od
řekli a obětovali modlám. Ale oni toho nikdy neučinili; říkalť
Každý z nich neohroženě: »já jsem křesťan a modlám neobětujilc
lak vyznává sice i jedenkaždý z nás slovem a jazykem, ale zda
také skutkem a pravdou? To jest sice pravda, že žádný z nás
neklaní se sochám,'ani obrazům, ani zvířatům, ani tělesům nebe
Ským nebo zlým duchům; ale není-li ti modlou vše, čemu vě
nuješ lásku, jako Bohu? Když miluješ ty, otčeamatko, své dítky
tak, ,že pro ně zanedbáváš služby Boží, jsou ti tvé dítky modlami;
když ti jde vezdejší zisk nade všecko, takže se nerozmýšlíš ani,
obtížiti své svědomí krádeží, podvodem, lichvou a jinou neSpra
vedlností, jest ti mamona modlou; když všecko tvé myšlení,
ClYChtěnía mluvení obráceno jest k tělesným půvabům nějaké
Osoby, jest ti tato osoba modlou. ——Hle, jaká to nečest, když
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křesťan klaní se modlám, když syn světla libuje si ve skutcích
temnosti! jsi-li křesťan, budiž jako Kristus; miluješ-li Krista, obcuj
na tomto světě, jakož obcoval on; následujž Krista, a nebude na
tobě žádné částky temnosti, ale budeš všecken světlo, neboť.jako
svíce jasná osvítí tebe Kristus.
3. K tomu napomíná nás i sv. apoštol, řka: »jako ve dne
poctivě choďme; ne v hodování a opilství, ne v smilstvích
a nestydatostech, ne v sváru a závisti, ale oblecte se v Pána
Ježíše Kristem Rím. 13, 13. 14.
Pozorujte, nejmilejší, co chce říci sv. apoštol. Máme choditi
jako ve dne, máme se chovati poctivě. Chodíš-li ve dne, zajisté
dáváš pozor, bys svým vzezřenímnikoho neurazil a proti slušnosti
se neprovinil; nejdeš nikdy z domu svého neoblečen, ba ani
ušpiněn a otrhán; stydiš se, dbáš o čest, poněvadž jest den,
žádný pak, kdo zlé činí, nejde k světlu, aby nebyli trestáni skut
kové jeho, ale raději hledá místa temná. a tajná. — K svatému
Efremu, když meškal na poušti, přiblížila se jakás žena, by
roznítila v něm hříšnou žádost. Svatý Efrem dělal, jakoby jí
chtěl býti po vůli, a šel s ní do blízkého města Edessy. Přišed
do první hlučné ulice, obrátil se k hříšníci, řka: »Nu, tedyle
[ zhrozila se hříšniCe a řekla: »jak by to mohlo býti, abychom
hřešili před očima tolika lidí?<<—-»Aj la zvolal Efrém,
se stydíš a před Bohem se nestydíšřa ——

»před lidmi

Tak jest, moji drazí. My křesťané jsme všudy a vždycky
jako na veřejné ulici, všudy a vždycky chodíme před očima Boha
nejsvětějšího, my se musíme varov'ati zlých skutků i v noci a skrytě,
vědouce, že oči Páně jsou jasnější nad slunce,a že spatřují všecky
cesty člověka i všecky záhyby jeho srdce. “ Hříchy, které páchají
'synové tohoto světa pod závojem temné noci, jsou: hodování a
opilství, smilství a nestydatosti, závist a svár. A při čem panují
nejvíce tyto hříchy? Při' zábavách tanečních. Takové zábavy jsou
pařeništěm všelikých skutků temných. My však, jsouce synové
světla, nesmíme milovati skutků temných, nýbrž střídmostazdrže
li'vost, čistotu a cudnost, dobrotivost a' tichost. Tak si osvojíme
ducha Kristova, tak se oblečeme'v Pána ježiše Krista. O, kéž
bychom tak učinili hned, neváhajíce a neprodlévajíce.
Sv. Augustin, slyše o velikých ctnostech sv. poustevníků,
hluboce byl dojat, ale stále odkládal s napravením života, až
konečně zvolal pln nevole: „»Proč neustále zítra, zitra, proč ne
dnes, proč ne hnedřc V tom padl zrak jeho na dnešní slova
apoštolova: »jako ve dne poctivě choďine, ne v hodování a opilství,
ne v smilstvích a nestydatostech, ne v sváru a závisti, ale oblecte
se v Pána Ježíše Krista.“ A od toho okamžiku chodil skutečně
jako ve dne poctivě a byl všecken Kristův. Kéž bychom násle
dovali sv. Augustina v pokání, jestliže jsme ho následovali v hříších !
Kéž bychom se obrátili k Bohu, dokud nám popřává Bůh času
a milosti! Přijde hodina, kdy nebudeme moci ničeho učiniti pro
svou duši, a hodina ta může přijíti z nenad ni.
*
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Milí křesťané! Nemnohá jsou slova, jimiž nás napomíná sv.
apoštol v dnešní epištole ku pokání, ale měla by nám utkvíti
V mysli navždy. Probud'me se ze spánku netečnosti, vyjděme
Z .tmy noční na světlo denní, zanechme hříchu & žijme ctnostně,
pamatujíce, že můžeme státi před soudem Božím mimo všecko
nadání. Uposlechneme-li hlasu Božího, jenž mluví k nám slovy
apoštolovými, a použijeme-li času adventního ku smíření s Bohem
ve svátosti sv. pokání: pak bude _slaviti ]ežíš Kristus své příští
V našem srdci, a to bude nejlepší příprava k oslavě příští Kristova
na tento svět, kteroužto oslavu- budeme konati v nastávajících
vánocích.

Amen.

KlementMarkrab.

Neděle 11.adventní.
Náboženství.
»Aj, já posílám anděla svého před tváří
tvou, kterýžto připraví cestu tvou před
teboux
Mat. 11, 10.

Často zajisté mnohému z vás napadlo, proč Jan Křtitel učen
Ivl_í1<y
své 'za ]ežíšem posílá s otázkou:

jsi ty ten, který přijíti má,

Clll jiného čekati máme? Pochyboval snad Jan, že Kristus jest
Mesiáš, pravý Bůh? Zajisté že ne. Vždyť on viděl při křtu v řece
Jordáně, jak sám svědčí, Ducha Sv. ve způsobě bílé holubice a
Slyšel Boží hlas: »Tentot' jest můj milý Syn,<< & sám dosvědčoval
0 Něm okolostojícím: »Ejhle Beránek Boží!<< Ale jinou měl Jan
příčinu svého počínání. Sám byl v žaláři, dny jeho byly sečteny.
Na tváři největší nepřítelkyně janovy, I—lerodiady, zříti bylo ne
Smířitelnou zášť, každou chvíli k ní volán byl kat, a sluha jeden,

tajný ctitel ]anův, vyzradil, že umlouvají o popravu janovu. Cas
tudíž kvapil, jan chtěl všecky své věrné učenníky uvésti do bez—
pečného přístavu Kristova učení, na své vlastní oči měli poznati
Kristovo Božství. Byl přesvědčen, že ve víře v Božství Kristovo
Spočívá jejich spása.
Přítomní křesťané! I naše spása spočívá v té svaté víře.
JŠ: totiž víra Bohem vštípená “ctnost, to za pravdu míti, co Bůh
Zjevil a sv. Církev k věření předkládá. Když hodnověrný muž
Vám něco vypravuje, co viděl, co zažil, věřítemu na slovo. A což
teprve, když Bůh, věčná Pravda, nám Své učení zjevuje, za jeho
pravost se nám zaručuje, tu nemáme věřiti na slovo? Bůh zde
mluví,-a člověk musí 'mlčeti a v pokoře při tom zvolati: Věřím,
Pane, posilní víru mou. Tuto svou víru odevzdal Bůh apoštolům
„a jejich nástupcům, může tedy každý Kristův kazatel říci: Mé
Učení není mě, ale Toho, který mne poslal, ježíše Krista, který
m1 poručil, co hlásati mám. Za tOu příčinou slíbil Kristus Svým
Věl'ným:

»já s vámi jsem až do skonání světa,<< slíbil jim dále
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pomoc Ducha Sv., který by je pravdě učil a Svou milostí sílil.
Tuto pomoc Ducha Sv. očekávati můžeme pro sebe i my, ale
musíme sv. víru tak přijímati, jako ji přijímali apoštole', jako ji
přijímali mučenníci prvních století, tak že nás od sv. víry nesmí
odvrátiti ani pronásledování, ani úzkost, ani nouze, ani meč jak
praví sv. Pavel.
'
Sv._víra je pro nás největším pokladem, a tento poklad svaté
Kristovy víry chceme bedlivě opatrovati, o čemž si rozjímati
budeme.

Pojednání.
Svatého náboženství, svaté víry jest člověku nevyhnutelně
zapotřebí.
To věděl Bůh, když viděl pohanskou nevěiu a nepravost, kde
chválili samovraždu & pomstu krevní, kde modlám lidi za živa
obětovali a se domnívali, že tím Bohu službu prokazují. Tu přišel
Bůh se Svým zjevením, se Svou svatou Věrou. A tato víra nás
učí, že jest jeden Bůh ve třech osobách, který dobré odměňuje
a zle' trestá, že Kristus, druhá božská osoba, člověkem se stal,
trpěl za nás a umřel, aby duši naši nesmrtelnou vykoupil aji své
milosti ve sv. svátostech udělil. A tato sVatá, Bohem nám daná
víra, krví Kristovou posvěcená, učí nás dále, že máme spravedliví
býti, pokušení se vyhýbati, náruživostem odpírati a na cestě ctnosti
stále pokračovati. Proto věrný křesťan drží pevně při svaté své
víře, jej nezviklá žádné pochybování, jej neodstraší žádný článek
'víry, žádné přikázání není mu přílištěžké, kazdou obeťjest ochoten
přinésti pro Kiista.
Tak nám to dosvědčují první tři'pronásledování křesťanů.
Vžali jim majetek a poslali je do vyhnanství, hodili je do žaláře
a v těch hladomornách celá leta je nechali strádati, prodali je do
otroctví, což horší pro ně bylo než sama smrt, rozdrásali jim tělo
a zmrzačili jejich údy, házeli je do ohně, do vařícího oleje, spa
lovali je na hranici, předhazovali je dravcům, lámali kolem a zu
řili proti nim hůře než dravé šelmy. A tomuto hroznému osudu
by byli unikli, kdyby byli chtěli víru zapřít a modlám se klanět.
Ale ne, neučinili tak, pamětlivi jsouce hrozby Kristovy: »Kdo
by mne zapřel před lidmi, zapřel bych ho před Otcem ne
beským.<<

japonský vladař Taxiba zapověděl ve své zemi Kristovu
víru. Dvě společnice jeho manželky byly křesťankami. Loučily se
se svou paní. Tam jim domlouvala, aby neodcházely, aby aspoň
jen na oko dávaly na jevo, že se zřekly své víry. Ony ale od
pověděly: Věz, že křesťané nemají dvojí obličej, lži a pravdy;
v jejich tváři zračí se jejich duše, jejich srdce. Kdo víru nevyzná,
ten ji zapírá. My pro přízeň krále pozemského nechceme býti
neposlušny králi nebeskému.
Odešly ode dvora a podstoupily s ostatními mučennickou smrt.
Tak vypadá ctnost sv. víry.
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U nás, bohudík, není pronásledování křesťanů v tom smyslu,
aby někdo pro svou víru byl mučen, vražděn, ale za to jiné
zkoušky musí mnohý přetrpěti. Posmívají se mu a tupí ho, urá
žejí jej a okázale vyhýbají se jeho společnosti. vyhánějí jej z práce,
odpírají mu výdělek či, jak se tomu teď říká, boykotují jej, ale
takový zbožný křesťan na mysli neklesá, on se řídí slovy apo
štola : »Kdo chce zbožně v Kristu žití, musí pronásledování trpěti_c
A při tom svou víru tupiti nedá. On se jí zastane, ji hájí a
šíří, a byl by taktéž ochoten vše, majetek i život obětovati pro
poklad sv. víry své.
Při tom nám nemůže nikdo předstírati, že slepě všemu vě
řiti musíme. My můžeme o sv. víře své přemýšleti, vždyť tak činil
i sv. Augustin, a sv. Pavel nás vybízí: Zkusiž pak sám sebe
člověk, a při této zkoušce nejlépe poznáme, žijeme-li dle sv. víry
neb vedeme-li život hříšný.
Má-li oheň hořeti, musí se přikládati, jinak nadobro uhasne.
Tak tomu je's ohněm sv. víry. [ my musíme konati náboženské
povinnosti, slovo Boží poslouchati, sv. svátosti přijímati, aby srdce
naše hořelo v nás jako srdce učenníků Emauzských, když jim Kristus
Písmo sv. vykládal. Kdo však kráčí cestou nepravosti, ten učen
níkem Kristovým býti nechce. Když v japonsku pohan jeden
svou křesťanskou služku k hříchu sváděl, nechtěla mu být po vůli.
Poněvadž tušil, že jí to víra její zapovídá, nutil ji k odpadnutí od
Krista. Neohrožená dívka odpověděla: Nepřijalajsem víru Kristovu,
abych se jí zase odřekla a modlám sloužila. Pán její se rozzuřil,
Ona prchá do svého příbytku, tam padá na kolena a objímá kříž.
On běží za ní, našel ji pod křížem a proklál mečem.
Tento příklad, křesťanepřítomný, zajisté dojal srdce tvé. Proto,
nechceš—li mít výčitky svědomí. zachovej si sv. víru a dle ní život
svůj zařid'! A jestliže ti někdo řekne, není Boha, není soudu, není
Věčnostiani nesmrtelnosti duše, proč bych se zpovídal, pokání činil.
proč bych měl do kostela chodit, o, tu pohledni na kříž ; život a smrt
\ umučenóho Ježíše ti dokazuje, žejest Bůh, že jest věčnost, že jest ne—
smrtelná i duše tvá. A tu se ptej, proč ti lidé Boha tupí, nesmrtelnost
duše upírají a shledáš, že tak činí proto, bud' aby tě svedli, aneb aby
z tebe užitek měli. A ptej se, proč Kristus nás pravdě učil o Bohu,
o soudě, o věčnosti, a jeho starostlivá tvář s kříže.ti odpoví: Aby nás
šťastnými učinil, spokojenými zde a blaženými na věčnosti.
Tak se dnes jako na rozloučenou dobře podívejte na tu milou
Kristovu tvář, a vaše srdce ás přinutí, abyste zvolali: Pane, ke komu
bychom šli, vždyť ty jediný šova věčného života máš, v tvé vířežijeme,
tvou věrou chceme jednou oslaveni býti v nebesích. Amen.
F. Voříšek, kaplan v Pardubicích.
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Neděle ll. adventní.
Jan Křtitel v žaláři.
»Co jste vyšli na poušť viděti; člo
věka-li měkkým rouchem oděnéhořc
Mat. 11. 8.

Sv. Církev katolická řízená Duchem Sv. vybrala pro všecky
slavnosti a neděle celého církevního roku velmi vhodné výňatky
ze sv. evangelií. by se četly a vykládaly věřícímu lidu. Každý
výňatek ze sv. evangelia hodí se na čas a dobu roku církevního
i roku slunečního. Minulou neděli, první to církevního roku,
slyšeli jsme slova předpovídající poslední soud. Chcet' nás svatá
Církev naplniti spasitelnou bázní a napomenouti, bychom dle
učení Kristova živi byli a tak se nemusili obávati, až po druhé
přijde na tento svět s'mocí velikou a velebností a bude souditi
veškerá- pokolení země. Ostatní čtení sv. evangelia, připadající na
dobu adventní, obírá se sv. ]anem Křtitelem, který před příchodem
Kristovým na řece ]ordáně hlásal křest pokání na odpuštění, aby
Pánu připravil cestu a lid dokonalý. Tím nás Církev sv. chce
v duchu uvésti do dávných dob předkristových a mluví k nám
slovy předchůdce Krista Pána, jana Křtitele, bychom i my s myslí
zbožnou připravili se na první příští.Vykupitele na tento svět a na
jeho se narození z Marie Panny v chlévě betlémském.
l dnešní sv. evangelium nám připomíná jana Křtitele, před
chůdce Krista Pána; ale pro Bůh, kde se to shledáváme se sv.
janem Křtitelem? Snad spatřujeme jej stojícího u jordánu, hlása
jícího pokání a křtícího lid shromážděny? () nikoliv! Sv. evan
gelista praví: »jan když byl uslyšel ve vězení o skutcích Kristo
vých—; on nám tudíž připomíná, že jan nacházel se ve vězení,
v žaláři.
pojďme tudíž a učiňme milosrdný skutek a navštívme
jana v žaláři.

Návštěva ta nás zajisté mnohému spasitelnému
naučí a stane se nám prospěšnou.

Pojednání.
Tažme se především:

1. Kdo jest v tom žaláři?

a) Na tuto otázku odpovídám: V žaláři tom nachází se jan
Křtitel. A co jest to za muže? Tu nechám odpovidati ježíše
'Samého, kterýž o něm praví: »Není třtinou větrem se klátící.<
Tím chtěl říci, že není jako muž, který plášť svůj točí podle
větru, že není žádný, jak se říká vůbec ——ramenář, 'že není muž,

který dnes pro ježíše a zítra pro Beliala hlasuje, nýbrž že jest
muž smýšlení rovného a Spravedlivého, muž, jenž barvu nemění
-a má pevné zásady.
'

Kdo jest v tom žaláři?
b) Kristus Sám na tuto otázku odpovídá, »že to není člověk
rohchem měkkým oděný,<<Tím chtěl říci, že není takovým mužem,
kterýž svým nádherným oblekem sobě chce vážnosti a uctivosti

zjednati, nýbrž právě naopak drsný a prostý nosí šat a klestí
životu zbožnému a tichému cestu. Tím dává se nám spolu pona
učení, že nemáme nikdy podle zevnějšku, šatstva atd. člověka
p_osuzovati,ale
povždy váhu a cenu klásti na jeho zbožný a ctnostný
lVOt.
Kdo jest v tom' žaláři?
c) A tu opět Vykupitel náš dává odpověď Sám a praví:
»Tot anděl jesta t. j. on vykonává úřad anděla, on přivádí lidi
ku Bohu, on vede andělský život, jest tak čistotný a nevinný
Jako anděl, který po'slán jest před tváří jeho, který připravuje
cestu před Pánem.
A člověka takového spatřujeme v žaláři?
I tu musíme se hned tázati

2. Co ho přivedlo

do žaláře.>

Odpověď na otázku tu bude zníti rozličně dle toho, koho
se budeme tázati. Chci tedy sám začíti jako kněz a-táži se sv.
Jana: »Co tě přivedlo do žaláře?c a na to on odpovídá:

a) Pravda.

Protože jsem mluvil pravdu, dali mne za mříže; že jsem chtěl
rozvázati „pouta hříšná, byly ruce moje spoutány železnými okovy;
ze jsem nešťastné “hříchu oddané lidi chtěl “přivésti ku světlu
Ctnosti, proto uvržen jsem byl do tmavého žaláře. Z tohoto
příkladu uč se, milý křesťané, a neztrácej' mysl, pakli s nevděkem
SB potkáváš! A to činí svět, protOže nepoznal ani Otce v nebesích
ani ježíše Krista.
Zeptejme se dále jana, co ho přivedlo do žaláře? Taž se ho,
křesťanský hospodáři, ajan ti odpoví:

B)Náruživost.

Ano, tak daleko to přichází, stává li se člověk otrokem náru—
živostil Herodes oddal se chlípnosti tak dalece, že i manželku
vlastního bratra u sebe choval. Ačkoliv velice si vážil lana Křtitele
PFOjeho neúhonnost a rovnost, přece na janovo napomínání nedbal
a aby ohavnému hříchu hověti mohl, kázal na doléhání necudné
kuběny jana do žaláře zavříti. Tak se stává, pakli kdo náruživost
za smysl šestý si zvolí; pak mu ostatních pět s_myslů nic platno
není, on nevidí, on neslyší. Náruživost jest lopatou, která vše
ostatní dobré v člověku do hrobu zahrabává. Herodes ač král
vzal smutný konec a tobě, milý křesťané, jinak se nepovede,
pakliže náruživosti své se neodřekneš.
Co přivedlo jana do žaláře? taž se i křesťanská hospodyně,
a Jan ti „odpoví:
'

*:)Zenská zlomyslnost a'lest.

Kdyby dcera Salóme nebyla měla tak zlou matku, nikdy jí
_samotné cos tak hrozného nenapadlo, by žádala uvěznění, ano
1 hlavy janovy; vilná matka pokazila i vlastní dceru, jejípoka—
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žené srdce ukrutnou učinilo i dceru. Zlomyslnost ženská jest ne
vyčerpatelna; hory a údolí, světlo a stín, růže & trní jsou vždy
pospolu a právě tak vilnost azlomyslnost ženy neodstoupí od sebe.
Co přivedlo jana do žaláře? tážeš se, křesťa'pský mládenče,
a jan ti dá za odpověd:

B)Zlá příležitost.

Herodes nebyl sám v sobě tak zlý člověk, ont' sobě jana
velice vážil, učení jeho milerád poslouchal, ale zlá l—Ierodias,již
na svém dvoře choval, ta zlá příležitost lbyla toho vinou, že z He
rodesa stal se ukrutník veliký. O, zlá příležitost je ďábel všech

ďáblů a ne nadarmo nazývá se ďáblovou pochoutkou. »Příležitost
dělá zlodějes, praví staré přísloví, příležitost uvádí nás do záhuby.
jí se tedy varuj, té zlé příležitosti, křesťanský mládence, bys ity
nepadl do její tenat a nespěchal vlastní záhubě vstříc. ,
Co tě přivedlo, jene, do žaláře! tážeš se, křesťanská panno?
Aj, jan odpovídá:

5) Marnivost.

,

Salome tančila před váženými hostmi a velmoži; v marni—
vosti chtěla se zalíbiti všem a když toho v plné míře. byla do—

sáhla, použila slibu Herodesova ku zlému a k ukrutností. A tak
posud se stává, že mnohá křesťanská panna vše vynakládá, jen
aby se zalíbila; i přináší své marnivosti veliké oběti a právě ta
marnivost a pachtění zalíbiti se jest vlastní léčka, kteráž ji chytá
do tenat a přivádí ku pádu, že anděl strážný pláče nad ní a
tvář svoji od ní odvracuje.
Pozorujeme-li všecky ty příčiny, musíme doznati, že vlastní
ctnost a zbožnost janova a naopak nepravosti lidské přivedly ne
vinného jana do žaláře. Hledíme-li však na jana v žaláři, vidíme,
že jest dobré a ves:-lé mysli; on mluví skrze mříže s učenníky
svými a se srdcem radostným kynejim. by se jen ku Kristu ode—
brali; vida pak je ku Pánu odcházeti, jest celý blažený — ano
blažený v žaláři.
[ můžeme se zcela dobře tázati:

3. Kdo těšil jana v žaláři?
Na otázku tu vám odpovídám: jeho vlastní
svědomí.

dobré

Dobře praví žalm 111.: »Blahoslavený muž, který se bojí
Hospodina '——
sláva a bohatství v domě jeho.a Kde jest dobré

svědomí, tam neni žádných nehod, dobré svědomí všecko osladí.
Mojžíš byl na hoře Sinaj a lsraelité viděli horu kouřem obklíčenou
a ohněm ověnčenou; blesk po blesku se střídal, hrom strašně
rachotil, židé pak ničeho jiného se nedomýšleli, nežli z'e vůdce
jejich musí na hoře zahynouti. Avšak Mojžíš seděl uprostřed
toho jako v rozkošném ráji. — Podobně i jan seděl v ža
láři & jasně mu tam svítilo dobré svědomí. Tak děje se
každému, kdo má dobré svědomí; takový ničeho se neleká
a nebojí, snáší vše trpělivě, neboť dobré svědomí oslazuje mu
vše příkoří a protiven-stvi, které zlý svět mu připravuje. jan sice
je spoután okovy na nohou ina rukou, ale ony ho krásněji zdobí
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“nežli zlaté řetězy, neboť on vydal pravdě svědectví, on Kristu
přivedl své učenníky a získal je pro věčné blahoslavenství. To ho
těší a blaženým činí.
*

*

*

My navštívili jsme stím nejlepším úmyslem jana v jeho
vězení; přicházíme-li s návštěvy, přemýšlíme o tom, co nás nej
více dojímalo. Duch Sv., jehož jsme před touto návštěvou vzývali
za pomoc, učinil každého z vás na něco pozorna, a to chtějtež si
Vždy pamatovati.
Učte se m'íti dobré a čisté svědomí, ať si vás
pak potká cokoliv, ano i smrt, ona nebude hroznou; kdo však
dobrého svědomí'nemá, nepřestávejž se namáhati a k tomu pra
Covati, aby si je zaopatřil, k čemuž dopomoz nám všem Bůh
milostí Svou. Amen.

*; Fr. Muchka.

Svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Maria byla 1. panna před porodem a při porodu,
II. panna po porodu, III. panna od počátku až do konce
života svého.
»Aj panna počne, a porodí syna.:
Is. 7, 14.

Velice těšíme se na nastávající slavnost Narození Páně. Než
Elleneschází takových, kteříž, nemohouce sami pro mravní zka
zenost svou se těšiti ze Spasitele svého Ježíše Krista, chtějí i jiným

SVato'u z Něho radost kaziti.
'
S tím obmýšlejí věrným křesťanům kaliti pokoj a radost ply—
n_0ucíz náboženství jejich, že Marii, Matce ]ežíšově, upírají usta

VlČného panenství jejího. .jakoby nebyla panna, když Ježíše poro
dila a jakoby i pak pořád nebyla panna zůstala. Až trne člověk
čestný, neřku-li křesťan věřící nad tím rouháním, jaké svět zka
zeny 1 ze svých úst nečistých, i ve svých škvárech tištěných smí
VYpouštčti proti panenství nejčistší Rodičky Boží. Aby tedy ničím
mšbyla pokalcna svatá vánoční radost vaše, připomenu vám dnes
duvody, jimiž byste tím více se utvrdili v přesvědčení sve'm
_0ustavičnčm panenství Rodičky Boží.

Slavíme vlastně dnes ta—

.lemství Neposkvrněného Početí Panny Marie, toho tajemství, že
Milna sama hned v životě matky své byla počata bez poskvrny
hrichu prvotního.
_ _,
le my dnes zároveň slavíme všecku ostatní neposkvrněnost
Jeli; & k té patří i také její ustavičně panenství.

Slyštež tedy, čím se dokazuje, že Maria byla

1. panna před porodem a při porodu, že byla
U—pannapo poroduaže byla
.
III.Panna od počátku až do konce života svého.
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Pojednání.
I.

Maria byla panna před porodem i po porodu;
když ježíše počala a porodila.

byla panna,

To se nám dokazuje i Věrou naší křesťanskou

mými svědectvími Písma sv.

i zřej

1. Ježíš Kristus jest jednorozený Syn Boží; jest Bůh i člověk.
Tomu věří a musí věřiti každý, kdo chce ještě platiti za křesťana.
Ale vyznáváme-li, že jest Ježíš jednorozený Syn “Boží: pak ne
můžeme si o Něm jinak mysliti, než že se vtělil v čistém životě
panenském, že se narodil z panny čisté. Neboť to nám nikdy ne—
může jíti do hlavy, aby ten, jenž jest Sám Syn Boží, jenž jest
Sám Bůh, jenž přišel ze samého nebe, jenž učil tak vysokým věcem
duchovním, měl se vtěliti a naroditi z nějakého obcování tělesného.
Tedy již napřed víra naše v Ježíše Krista nedopouští nám jinak
si Ho mysliti, než narozeného z panny, i kdyby to výslovně ve
sv. evangeliu nebylo zaznamenáno. Ale ono jest výslovně zřejmě
ve sv. evangeliu zaznamenáno.
\.
2. Pak tím ochotnějí budeme všem těm svědectvím Ducha
Svatého přisvědčovati. Tím ochotněji přisvědčíme sv. evangelistovi
Matoušovi o Marii dokládajícímu, že prve, než se'sešla s]osefem,
nalezena jest mající -v životě z Ducha Sv. Tím mileji si to srov
náme, když týž sv. evangelista uvádí anděla, mluvícího k josefu:
»Neboj se vzíti Marie, manželky své; neboť což v ní zrozeno jest,
z Ducha Sv. jest;<< a když svědčí o Josefu, že Marie nepoznával,
až porodila Syna svého prvorozeného. Tím povděčněji slyšíme to
jeho odvolávání se na proroka Isaiáše, řkoucího: »Aj, panna počne
a porodí

syna.<< Sv. Mat. 1, 18——-25.
Tím méně pozastavujemc

se.

slyšíce u sv. Lukáše anděla, an Marii na slova její: v>>Kterakse
to stane, poněvadž muže nepoznávámřa odpovídá: »Duch Svatý
vstoupí v tebe, a moc Nejvyššího zastíní tě.<<Sv. Luk. 1, 34. 35.
To jsou samá zřejmá svědectví Samým Duchem Sv. vnuknutá,
že Maria byla panna před porodem i při porodu svém, jak mysl
křesťanská ani jinak si nemůže mysliti.
ll

Alei Mariaipo porodu svém pořád již čistou pannou zůstala.

To se rozumí samo sebou ze všeho božského tajem—
ství vykoupení našeho. A tomu také odpovídá sku—
tečnost.
\
1. Ze Maria i po 'svém porodu již pořád zůstala panna čistá,
to se samo sebou rozumí, když hledíme k moudrosti a svatosti
Boží, jak se jeví ve všem vykoupení našem.
To se rozumí samo sebou 2 moudrosti Boží. Bylatě Maria
jen k tomu od Boha zvolena, aby nám porodila Spasitele; &když
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byla porodila Spasitele, tím již vykonala veliký úkol ji od Boha.
na světě uložený. A toho bychom nemohli nikdy srovnati s mou
drostí Boží, aby Maria po svém mateřství božském měla býti ještě
jakou matkou lidskou. Ale toho bychom také nemohli srovnati
se svatosti Boží. Cemu jinému mohla svatost Boží chtíti, než aby
to lůno, kde přebýval Syn Boží„ již vždy zůstalo čisté a nepo
skvrněné? A čeho jiného bylo možno se nadíti do svaté a ne
beské povahy, jakou Matka Boží měla míti a také měla, než že
Již vždy čistou pannou zůstala.>
2. A s tím se'také srovnává všecka následující skutečnost.
Skutečně nikde ve svatých evangeliích není o tom ani zmínky,
že by Maria, když byla ježíše porodila, pak ještě jiných dětí
měla.
Ale již slyším někoho, an mi namítá, že ve sv. evangeliu se
mluví o bratřích Páně.
Tak tomu .jest. Mluví se ve sv. evangeliu o bratřích Páně;
mluví se o nich v evangeliu sv. Matouše ve 12. a 13. kapitole.
Ale ti bratří Pána ježíše se tam jmenují jménem; jmenují se
Čtyři; jmenují se jakob, josef, Simon a juda. Tři z nich: jakob,
Simon a juda uvádějí se v stejném pořádku mezi dvanácti apo—
stoly. Ale ode všech čtyř jmenuje se také ve sv. evangeliu otec,
totiž Alfons neb chofáš; ode všech čtyř jmenuje se také matka,
totiž Maria Kleofášova, kteráž byla příbuznou Rodičky Boží.
. S Marií Kleofášovou potkáváme se také u sv. Matouše, ana
S jinými ženami stoji pod křížem, ana pak jde s sebou k hrob'u
Ježíšovu, ana se tam zřejmě jmenuje jednou matkou jakobovou a
josefovou, podruhé druhou Marií, aby se rozeznávala od Marie
i\flagdaleny. Sv. Mat. 29, 56. 61. 28, 1.'
_
Ze všeho jasně jde na jevo, ževti, kteříž se ve sv. evangeliu
Jmenují bratří Páně, jakob, josef, Simon a juda, nebyli leč pří—
buzní Pána ježíše. ' Neboť ve Starém i Novém Zákoně příbuzní“
časro se jmenují bratří. I. Mojž. 13, 8. Sv. jan 7. 3. 5.
A s tím se vším se nám to rovněž srovnává, když vidíme

ježíše, an s těmi třemi apoštoly svými, jakobem, Simonem a judou
Jinak nezachází, než jako s ostatními apoštoly
, A víte—li,kde se nám podává nejstkvělejší důkaz, že Maria i po
svem porodu pořád zůstala čistou pannou? Ten se nám podává
na kříži. Neboť když ježíš, na kříži umírající, uzřel matku Svou a
ucenníka Svého jana, volá k matce Své: »Zeno, hle, syn tvůjla &.
!( Janovi: »Hle, matka't'vála
Neukazuje-li pak se nám jako ten,
jenž, nemaje žádných bratří přirozených, kteříž by mohli a měli,
že starati o jeho opuštěnou Matku, jest nucen ji poručiti nejmlad
Sígl“ příteli a učenníku Svému? Neukazuje-li se nám Maria pod
krizem jako ta, kteráž byla pannou i po porodu?
'
TO jest pomyšlení, jež každému při ukřižování Páně bezděky
na _mysl přichází, jež také pronesl sv. jan Zlatoústý, řka, žeby
JCŽÁŠ,na kříži umíraje, neporučil máteře Své janovi, kdyby ještě
nějakého vlastního syna měla.
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A slyšíce již dříve Ježíše, jak blahoslaví ty, kteří se sami
fpanictví oddali pro království nebeskéz lásky k Němu Sv. Mat.
19,12, mužemeh se ubrániti té myšlénce, že při tom myslil
i na Svou matku, kteráž nejvíce vyhledávala království nebeského,
kteráž nejvíce Ho milovala a nejvíce od Něho milována byla, a
že i tím vydal o ní to svědectví, že byla vždy pannou i po po
rodu svém?
III.

Bylat' Maria čistá panna od počátku až do konce života
svého.
Tato víra jest v Církvi křesťansko-katolické od počátku až

podnes nevyhladitelná i svým vyznáváním
c e m.

i svým ovo

_ 1. Hned od počátku ve vyznání víry od sv. apoštolů složeném
všichni křesťané jednohlasně vyznávali: Jenž se počal z Ducha Sv.,
narodil se 2 Marie Panny. A že jinak tomu nerozuměli, než že
Maria vždycky, až do konce pannou zůstávala, vyšlo na jevo na
obecních sněmích církevních (druhém Cařihradském a Chalcedon
ském) ve čtvrtém a pátém století, kdež slavně bylo prohlášeno,
že Syn Boží se vtělil ze svaté, slavné Rodičky Boží vezdy Panny
Marie, že Bůh život máteře Své po početí uzavřel, ale tak, aby
nikdy úrazu netrpěl.
Tímto souhlasem a přesvědčením veškeré Církve nejstarší a
nejslavnější otcové a učitelé Církve, jako sv. Basilius, sv. Jarolím,
sv. Ambrož, sv. Augustin, byli tak proniknutí, že tu domněnku,
jakoby nebyla Maria vždy pannou zůstala, nazývali nesmyslnou,
svatokrádežní, bezbožnou, nesnesitelnou _těm, kdož Krista milují.
»Kde bylo jest člověka,<<tak volá a táže se svý Epiphanius
ve čtvrtém století, »jenž by se byl odvážil vysloviti jméno svaté
Marie a ihned, aniž by byl za to požádán, nepřidati slova: Panna?
Tak se zove svatá Maria Pannou, aniž bude kdy jinak jmenována.
Ona vezdy neporušenou zůstala.<<
.Při chrámě Jerusalémském byla jedna brána, patřící k vý—
chodu, kteráž zůstávala vždy zavřena, skrze kterouž nesměl žádný
člověk vcházeti, leč toliko Hospodin Bůh. A to měli v oblibě nej
větší učitelové církevní, jako sv. Ambrož, sv. Augustin, k této
bráně přirovnávati Pannu Marii, protože skrze ni toliko Vykupitel,
Syn Boží na svět přišel, že jako Panna počala, jako panna poro—
dila a po porodu vždy až do konce pannou zůstala.
2. Ta víra, že Maria byla po celý život svůj až do konce
pannou neporušenou, byla tak živá, že se ukazovala i skutky, že
vydávala i ovoce.
A jaké ovoce? Ne jiné, než takové, jež mohlo jen odtud
pocházeti, že Maria byla vždy pannou neposkvrněnou. Kdo spočte
ty tisíce a tisíce paniců a panen, kteří od nejprvnější doby kře
sťanské až po dnešní den sobě zvolili ustavičnou čistotu? Kteří si
ji zvolili pro Ježíše a pro Marii, Matku Jeho? Jaké jest tedy to
ovoce, jež pochází od Ježíše a od Matky leho Marie? To jest
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samá čistota, to jest samé panictví, samé panenství. Po ovoci po
znává se s'trom. Nemůže býti jinak, než že také Ježíš jest samé
panictví, než že také Maria jest samé panenství.
Odkud to tedy mají nectní utrhači, že Maria nepočala a ne
porodilaježíšejako panna a že nezůstala pak pořád pannou, když
sv. evangelium nejzřejmější o ustavičném panenství jejím svědectví
Vydává, když všichni, kteří Marii nejlépe znali a znají, ji prohla
šují za pannu až do'konce neporušenou, když uplynulo již osmnáct
set let, aniž by bylo možno Marii připraviti o panenskou čest její,
když ovoce úcty Marianske jest sama čistota, samé panictví, samé
panenství? To mají z nevěry své. Nevěří vSamého. Boha. Kdyby
věřili v Boha všemohoucího, věřili by, že u Boha není nic ne
možného. Nevěří v Samého ]ežíše Krista, Syna Božího.
Neboť dříve, než může někdo upříti, že nebyla Maria vždy
pannou, musí upříti, že Ježíš nebyl Syn Boží. Odkud že mají to
bezbožné utrhačství své? Toto nemají odnikud jinud, leč z vlastní
nečisté mysli své. Nebývají-li pak ti, kdož se odvažují zlehčovati
panenskou čest Rodičky Boží, samí nečistí, smilní, cizoložní lidé?
A »nečistý<< ----—
táže se moudrý Sirach — »co očistířa Sir. 34. 4.
»Všecky věci<< ——praví opět sv. apoštol — »jsou čisté či

stým; poskvrněným pak a nevěřícím nic není čistého, ale po
skvrněna jcsti mysl jejich i svědomí.<< Tit. 1, 15. Před neči
Stými není jista dobrou pověstí svou inezachovalejší panna a
nejzachovalejší žena, není jist i nejzachovalejší mládenec i nejza
chovalejší manžel i nejzachovalejší kněz.
Ale odtud jak důtklivé se nám ozývá napomenutí, abychom
přemáhajíce s milostí Boží všelikou žádost tělesnou, zachovávali
sebe vždy čisté a neúhonné.
Cím budeme čistější jak v životě tak i v srdci svém, tím
dokonaleji budeme poznávati všecko křesťanské náboženství své,
kteréž jest tak čisté'a svaté; tím krásněji bude se nám Maria,
Rodička Boží, stkvíti v lesku neporušeného panenství svého; tím
více budeme se těšiti z čistého a svatého plodu jejího, Spasitele
Svého ]ežíše Krista; tím budeme způsobnější k tomu, abychom
Užili všeho spasení jeho. Amen.
1- Karel Otman, kanovník a děkan v Ořechu.

NeděleIH.adventní
Vlastnosti Boží.
»Uprostřed vás stál, kterého vy nc
znáte.<

0

jan 1, 26.

Dnes Jan —
veřejné svědectví VydáVá O KriStu' že jeSt Věčný

Buly nejvyšší Pán. To znamenalí slova: »Přede mnou učiněn jest
a,.la nejsem hoden rozvázati řeménky u obuvi jeho.<< Tato slova
nam podávají tudíž látku k rozjímání o vlastnostech Božích. Boha
.Rádce duchovní.

2
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nikdo neviděl, praví Písmo, t. j. v Jeho kráse a velebnosti, po—
něvadž bydlí ve světle nepřístupném, ale účinky Jeho milosti, Jeho
skutků pocítili jsme všichni. A aby se nám Bůh přístupnějším
učinil, abychom aspoň, jak praví apoštol, v podobenství, v zrcadle
Boha viděli, proto v podobě lidské se lidemzjevoval a Písmo sv.
mluví často o oku Božím, o ruce- Páně, 0 Jeho srdci. Co jiného
okem Božím může naznačeno býti, než Jeho vševědouenost &
všudypřítomnost, rukou Páně Jeho dobrotivost a milosrdenství,
srdcem Jeho svatost a spravedlnost, nohou, která na zeměkouli
stojí, Jeho nezměnitelnost a věčnost, ústy Jeho pravdomluvnost
a věrnost, a celá ta velebná postava, jakou se Bůh znázorňuje,
nám hlásá božskou všemohoucnost a moudrost. Toto všecko je
ovšem jen v zrcadle a podobenství, jak praví sv. Pavel, jen jak,
slabý náš rozum to dovede znázorniti a naše obrazotvornost si
božské vlastnosti dovede představíti. Teprve až při nás odlou
čení duše od těla nastane, až duše naše očištěná u trůnu Božího
státi bude, tenkrát teprve se nám objeví Bůh tváří v tvář, se
Svou krásou, dobrotou, láskou. Proto i ve svem dnešním výkladu
musíme se Spokojiti nedostatečným popsáním Božích vlast
ností.

Pojednání.
Když matka dítě své od hříchu odvrátiti chce, vlídně mu
domluvá: Nečiň toho, Bůh tě vidí, je zde s tebou, hněval by se.
A to dítě ohledne se na obraz Kristův na stěně, na nějž- mu po—
ukazovali, že je to Ifán Bůh, sotva že ehápati dovedlo, kde je
jeho otec, jeho matka, a jeho duše nevinná jakoby vtom ovzduší
cítila Boha všudypřítomného se vznášeti, poslechne matky své
a špatnosti zanechá. A od té chvíle jest si vědomo, že Bůh
všudypřítomný, vševědoucí na všech cestách je provází, celý jeho
život stále sleduje.
A když dítě to dospěje a do ciziny se ubírá, poslední slova
matčina na rozloučenou jsou: Měj Boha před očima. Takovýmto
asi způsobem vychovaný mladík jeden přišel do ciziny. Spatná
osoba s nekalými návrhy přichází do jeho bytu. Zde by nás
někdo mohl .překvap'iti, praví mladík. Ona jej vede do svého
bytu, ale ani zde nejsme dost jisti, praví mladík, veď mne tam,
kde mne ani Bůh nevidí, praví jí, načež ona zahanbena od

chází

Avšak neodolá každý nástrahám Světa, velmi mnohý se
zpronevěří těm mravným zásadám z domu přineseným. Tu musí
zase účinkovati strach před svatosti aspravedlností Boží. Způsobu
toho užil sv. jahen Murita při mladíku, jejž na víru sv. obrátil.
Po křtu sv. klesl mladík onen těžce. Se zármutkem v srdci sle
doval světec jeho špatný život. Uprostřed špatné společnosti jej
vyhledal, přinesl s sebou z chrámu křestní vínek, podržel mu ho
před očima a pravil: Patř, to je to roucho svatpsti srdce tvého,
kterým jsem tě na křtu sv. přioděl. Až budu 'na soudu Božím

__ 19 „_

státi, rOucho toto bude na tebe žalovati a spravedlivý Soudce tě
odsoudí., Rázná tato slova pomohla.
Jindy zase účinkuje dobrot-a & milosrdenství Boží. Tak sv.
Caesar-ius byl vychovatelem mladého šlechtice. Lehkomyslná po—
vaha mlaclíkova s nechutí jenom snášela napomínání matčino a jen
na oko dal si říci od svého vychovatele. Světec i matka brzo za
sebou umřeli, mladík byl nezávislý, měl volné ruce. Užívání světa
přivedlo. jej však na pokraj hrobu. Zápasil se smrtí a kolemstojící
volali: již je po něm. Ale nebyl mrtev, byl to jen záchvat. Zdán
livě mrtvý pojednou se pohnul, otevřel mdlé oči, všichni vzkřikli.
To bylo hrozné vidění ve snu, pravil. Zdálo se mi, že jsem umřel,
že jsem stál před Božím soudem, měl jsem býti na věky zavržen.
Tu přichází matka má a úpěnlivě prosí dobrotu a milosrdenství
Boží. V tom jsem se probudil. Vím, že mi Bůh těch několik
okamžiků života popřává, abych nebyl zavržen, a proto se chci
s Bohem smířiti, což se stalo, & mladík klidně skonal. A tento
Bůh může ve všech okolnostech života nám pomoci, nebot“ jeho
všemohoucnost a moudrost nezná mezi. Clověk často neví si rady
flni pomoci, ale proto nesmí "na mysli klesati a- si zoufati. Když
J_e nejhůř, Bůh je nejblíž, když všecky lidské zdroje již vyschly,
Je pomoc ještě u Všemohoucího Boha. On zná v bídě pomoci,
On nám může zase vyjasniti naše čelo, když největší neštěstí nás
stihlo, ()n nás i od smrti zachrániti může. Dílem jeho jsou ne
besa i země, a proto nic Mu nemožného není. Proto můžeme
důvěrně žvolati se sv. Pavlem: »Všecko dokážu v Bohu, který mne
sílí.“ Můžeme v každém ohledu na Boha spoléhati On jest věčná
_pravda, Syn Boží pro pravdu trpěl a proto mohl říci o Sobě: _»]á
Jsem cesta, pravda a život.<< A tato věčná pravda mýliti se ne—

může a proto, co jednou ve své nezpytatelné radě řekl, to také
Věrně vyplní. To nám dokazují všecka Mešiánská zaslíbení, to
ale dokazují tresty těch,“ kteří až do konce v hříchu zatvrzele se
trvali.

_

Konečně nám zbývá připomenouti věčnost a nezměnitelnost
Boží. Tato věčnost Boží nás poučuje, že nemáme celým srdcem
lpěti na věcech světských, které pominou. Krátkýje ten_„nášživ'ot,
tI'Vá jen několik let, a když si to člověk nejlépe rozpočítá, upro
_Středtěch rozpočtů klesávhrob. Ptejte se osmdesátiletého starce,
jestli se mu zdá dlouhý ten jeho život, a on vám řekne, že mu
vsecko připadá jako sen. Proto musime tyto krátké dny života
svého zasvětiti Bohu 'věčněmu, abychom věčně jednou s Ním se
radovali. Všecko na světě pomine. Pomine tvá krása, síla, tvé
zdraví, zrovna tak, jako časem zetlí ten oděv, jen Bůh nepomine
a se nezmění. Protoje “bytostí nejdokonalejší &jedinou. On se
také nemění ve Svých úmyslech, zůstane vždy naším nejmocnějším
ochráncem, nejlepším otcem. Lidské štěstí je vratké, lidské přá
telství je velmi nestálé, ale jeden jest Otec nebeský, který nás
nezklame. On jest skála, o kterou se opírati, síla, na kterou spo
lehati, ochránce, v něhož doufati mohu, praví nám již 2. kniha
kralovská. Poznali jsme dnes Jeho dobrotu, milosrdenství, třásli
.
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jsme se před' jeho spravedlností, obdivovali jsme se jeho vše
mohoucnosti a moudrosti, připomínali jsme si vlastnosti Boží. Na
konec pak povzdech zbožný vyšleme k nebesům: Bože svatý,
silný, nesmrtelný, smíluj se nad námi. Amen.
Fr. Voříšek, kaplan v Pardubicích.

Neděle Ill. adventní.
Výklad epišt. Filipp. 4, 4—7.
Po tři neděle adventní staví nám Církev svatá Jana Křtitele
za vzor dobré přípravy k nastávajícímu hodu Božímu vánočnímu;
předešlou neděli jeho svatý, přísný, zdrželivý život na poušti,
o samotě, v odloučenosti od světa, dnes zvláště jeho pokoru.
Moba býti za Mesiáše pokládán, nechtěl; já nejsem Kristus, řekl,
ba ani Eliáš, ani prorokj já jen hlas volajícího na poušti; spravte
cestu Páně! já jen ten nejnižší, pokorný sluha Páně, kterýž nejsem
hoden konati mu službu nejnižší, rozvázati řer'nénku u obuvi jeho !
A přece prohlásil jej Spasitel za největšího ze synů lidských!
Proto dobře o něm dí sv. otec Rehoř Vel. ve své. řeči na dnešní
den (breviar) : Ze slov dnešního sv. evangelia odporoučí se nám
N., pokora sv. jana; nebot, tak ctnostný (a svatý) jsa, že mohl
za Krista pokládán býti, nechtěl, ale volil raději pevně spočinouti
na sobě samém, aby lidským domněním marně unesen nebyl
(pýchou) nad sebe. Tot důstojný předchůdce Páně, který tak se
ponížil, že opustil slávu Otce nebeského a sestoupil k nám na
zemi; vzor pokory! Proto i my se pokořme & v pokoře vyslech—
něme slova a výklad sv. epištoly dnešní.

,

Pojednání.

Dnešní sv. epištola jest částka listu sv. Pavla k Filippenským.
F ilippis, město v Makedonii; sv. Pavel kázal tam na své 2. a 3.
veliké apoštolské cestě a tui Církev založil; tu přestál i žalář
a kládu, ano 5 průvodčím svým Silou veřejně na náměstí i mrskán
jest. Později jim psal list, z něhož dnešní sv. epišt. (kap. 4.) vy
ňata jest.- Píšeť:
V. 4. »Bratři! radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, ra
dujte self: Aj, Církev svatá zapovídá všecko hlučné veselí, jet'
sv. advent; a nyní sama nás vyzývá: Radujte se! Ovšem, ale jak?
Způsobem svatému času adventnímu přiměřeným, ne radovánkami,
zábavami světskými, ale duchovní radostí: obcováním 's Bohem,
modlitbou, písněmi duchovními, zvláště radostným očekáváním
hodu Božího vánočního a památkou narození Páně; proto praví
»v Pánu<<; a radostí takovou se můžeme, ano máme radovati
stále, proto praví >>vž_dycky<;a aby nás apoštol a Církev svatá
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tím spíše pohnuli, opětuje vyzvání řka: Opět pravím, radujte se
aby tím spíše se stalo. A dále dí:
V. 5. »Mírnost vaše známa bud' všechněm lidem ;a t. j. vaše
tichost, střízlivost, lahoda, vlídnost a dobrotivost ;' nebuďtež mrzuti
& morutni k nižádnému; praví: ke každému, nevyjímaje nikoho.
Pravil Sám Spasitel: Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti
budou. Lahodou života vyznačoval se sv. mučenník Lucian, že
z obličeje jeho podivná ta laskavost zářila, a kdo s ním obcoval,
pro Krista ho získala. (BH.) Udává pak apoštol důvod té radosti:
V. 6. »Pán blízko jest.<<První důvod, blízká slavnost nárození
Páně; proto se ta slova čtou. Ale i jinak jest nám Pán blízko;
Všude jest při nás. My Ho nevidíme, ale On vidí nás všude. Proto
žalm 138, 7. 8. : »Kam půjdu od Ducha Tvého . . .r<ajerem. 23, 24.:
?Zdaliž jsem já Bůh jen zblízka a ne Bůh i z dalekařa . .. Blízek
jest nám Pán i smrti i soudem; dlouho-liž bude trvati život náš
a pak smrt —- a po smrti soud! Pán blízko jest! '— Proto na
pomíná dále :
»O nic nebuďte pečlivi; ale ve všeliké modlitbě a prosbě
S díkůčiněním známy buďte žádosti vaše Bohu.<<-—Nemíní apoštol,
abychom snad pranic se nestarali -o své věci časné; musíme;
nic nám samo do rukou nepřiletí; musíme se starati o své práce,
POVinnosti..., jen ne příliš, abychom pro starosti o věci časné
nezapomínali duše své a spásy její: Hledejte nejprv království
_Božího. .. Dí: Ve všeliké modlitbě; míní modlitbu úcty & chvály,
Jak každý denně "Pána a. Tvůrce svého uctiti povinen jest. Praví:
a prosbě; denně musíme Pána Boha prositi za vše, jsouce vším
na Něm závislí. Dí: S díkůčiněním; modlitba díků, denně, zvláště
večer. Modliti se má, musí, každý. Kdo se dobře modlí, je také
dobře živ; kdo se špatně modlí, je “špatně živ (Aug.); proto
Tertullian: Nebezpečno jest bez modlitby den tráviti, ježto se
všech stran nepřátelé nastražují a my'bez modlitby, beze zbraně
Zustáváme. Proto nazývají sv. otcové modlitbu zbraní: též klíčem
kpokladům nebeským; také nástrojem všech nástrojů, jímž my
leozí ve své bídě všecko sobě opatřiti můžeme. Proto svatí a
SVětice Boží dosáhli tak vysokého stupně svatosti, že byli hrdi—
nami modlitby. — Zvláště pak teď, ve sv. čase adventním, máme
WFP:se modliti než jindy, nebot' jest čas svatý, kající. Tak mají
bY_tlznámy žádosti, touhy a prosby naše Bohu. A končí dnešní
ePlštola přáním, nad něž krásnějšího apoštol pronésti nemohl:
V. 7. »A pokoj Boží, kterýž'převyšuje všeliký smysl, ostříhej
Srdci vašich i myslí vašich v Kristu Ježíši, Pánu našem.<<

.Dí: Pokoj Boží, ten pravý pokoj, který jest od Boha a ne
ze světa; toho svět nemá ani ho nezná; svět nám ten pravý
POkOj béře. Toť ten pokoj, jejž nám Pán Ježíš Kristus přinesl;
ale pokoj lidem dobré vůle, ne zlé; a toť pokoj vnitřní, v duši
naší, _vsrdci našem. a jest trojí : s Bohem-, s lidmi a sami s sebou.
Pokoh kterýž vychází z víry nezvratné & pevné, naděje jisté a
bÉZPečné a lásky čisté a nezištně. Kdyby ten pokoj byl, byl by
raj Na světě. Ale toho pokoje není. Proč? Ze není víry, naděje
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ni lásky; není pravého duchovního života; člověk od Boha se
odvrátil a všecek tělem učiněn jest; nemá víry v Boha a život
věčný; pouze víra v tento život a rozkoše & radovánky jeho;
není naděje a důvěry v Boha, vše beznadějnost, zoufalství; není
lásky, nýbrž samá závist, neláska, nepřízeň a nepřátelství. Toť
právě nyní vhod přáti světu pokoje, jehož svrchovaně zapotřebí
má, nebot všecek jest rozechvěn bouřemi, nespokojenóstí, stáv
kami dělníků, podvodem, šidbou, klamy, jak každé dítě za dnů
našich věděti může. —- A dobře pr:aví Kterýž převyšuje všeliký
smysl, tot' jisto, nebot pokoj je to nejsladší a nejmilejší na světě ;
může míti člověk všecky rozkoše, poklady a všecky radosti tohoto
světa, nema lí pokoje, nic ho netěší a vse by opustil ——pro
pokoj. A proto, čeho přejeme zemřelým? čeho duším zemřelých?
Pokoje — věčného, odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane, a světlo
věčné ať jim svítí!

x

_

Ostříhcjž srdcí vašich i myslí vašich, dí; srdcí, poněvadž
srdce jest sídlem vášní a náruživostí. »Ze srdce vycházejí zlá my—
šlení, vraždy, cizoložství, smilství, krádeže, křivá svědectví, rou
hání<< Mat. 15, 18. dí Spasitel;

dí: i myslí vašich ——před čím,>

před pýchou a bludy; a to zvláště teď; neboť Ten, jenž přijde
a k nám zavítá, jest nade vše pokorný a pravdu nám přinesl;
ano, On jest Sám Pravda věčná. ——Proto (M..: V Kristu ]ežíši,

Pánu' našem; tot jcst, co slyšeli jsme již o první neděli adventní:
Ale oblecte se v Pána jesu Krista. Tak bude ovšem, naplní-li
pokoj Boží srdce vaše, a ostříhá li Bůh milosti Svou srdce vaše,
i mysli vaše: oblecete na se Pána Jesu Krista.
lot výklad. Naučení a napomenutí z něho jest: Radujme,
ano radujme se i my v tomto sv. čase adventním, radujme se
v Pánu, vždycky, tou radostí, kt,erou jak pravil Pán, \žádný nc—
může odejmouti od nás; budme vlídni a laskavi ke každému, vě
douce, že neskonale laskav byl Spasitel k nám; pamatujme, že
Pán blízko jest; a zvláště teď, v svatém-tomto čase, modleme se
rádi a vícenež jindy;“a v pokoře a lásce přednášejme modlitby
své Bohu! A jisti'buďme, že se dobře připravíme, že zavítá Spa
sitel k nám a že se i na nás splní přáníapoštolovo, že pokoj
Boží, kterýž převyšuje všeliký smysl, naplní srdce naše i mysli
naše v Kristu ježíši, Pánu našem.

Amen.

Monsugn.BohumilHakl.

Neděle IV.adventní.
Bůh Stvořitel.
»Uzří všelikó tělo spasení Boží.(
Luk. 3, 6.

Celý svět, či jak evangelista Páně dnes praví, všelikě tělo
mělo uzříti spasení Boží. jako člověk rozvážný všelikou prám koná
za nějakým účelem, podobně Bůh svět „stvořil lidem k užitku &
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potřebě, lidi pak k věčné spáse. To jest náš poslední cíl. Za to
si zaslouží Bůh od nás dík, a jestliže žalmista Páně vybízí tělesa
nebeská k oslavě Boží, volaje: »Chvalte Hospodina nebesa nebes,
chvalte jej na výsostechi<< čím více jsme povinni my, lidé, chválu
vzdávati Bohu, Stvořiteli svému. Proto když ráno vstaneš, děkuj
Bohu, jako to činili zbožní naši předkové v té krásné písni, za
]eho ochranu, že jsi v klidu celou noc prožíti mohl, popros Jej,
aby také po celý den mocnou Svou pravici „nad tebou držel, po—
děkuj Mu také vždy za ten pokrm, který ti dobrota Jeho podává,
zasvěť Mu veškeru svou práci, aby všelikč počínání tvé nebylo ti
ke škodě ani zde, ani na věčnosti. A když takto sám jednati
budeš, pak bez bázně, s důvěrou se dej od Něho vésti. "Povede-li
tě Bůh, budeš-li dbáti jeho pokynů, pak jistě nezneužiješ své svo
body. Srdce tvé bude cítit, že se Duch Boží nad tebou vznáší,
jako se druhdy při stvoření světa vznášel nad vodami, víc a více
budeš chápáti, že Bůh všecky věci, které —koltebe'stvořil. také
vidí, uznáš, že to vše je tobě dobré a užitečné, a pokorně, jako
hodné dítě vedení matky, podrobíš se vedení Božímu, budeš dů

věřovatijeho prozřetelnosti. O Bohu Stvořiteli

rozj ímati.

si ch cerne

Pojednání.
Stařičký učitel církevní trápil se
na Boha dbají, ač jim-poznání Boha
Celý zarmoucený chodil polem. Bylo
»Proč tak smuten,<< táže se ho cizinec,
roda v tak krásný se odívá šat, a

tím, že jeho žáci tak málo
denně svědomitě vštěpoval.
to za krásného jarního dne.
jejž potkal, »když celá pří—

každý živočich ze života se

těšíř<< »Ach,<< vzdyehá stařec, »raději bych už ani nebyl na světě,

je mi tu teskno, když vidím, jak ten lid je prostopášný, bezbožný,
0 dům Páně nezavadí a, jakoby ani Boha nebylo,—po, cestách
hříchu kráčí.<< »Zde vezmi ten přístroj a pohlédni

vzhůru, at' při—

jdeš na jiné myšlénky.<< Cizincem tím byl Koperník, jenž našemu
stařečkovi podával dalekohled. S úžasem dívá se stařec na tělesa
nebeská a málem že před 'Koperníkem na kolena nepadl. »Mnč
se neklaň,<< praví učenec hvězdář, »ale až tč lidé zase budou
rmoutit a Boha upírat, pošli je ke mně, ukáží jim divy Boží a
budou se Mu klanět.<< Proto duše nepředpojatá, člověk zbožný,
když nad sebou a kolem sebe vidí tu krásu divů přírodních,'
v nadšení zvolati musí: »Velebí duše má Hospodina.<< Proto sv.
František Borgiáš, kdykoliv šel polem a viděl kol sebe ty vrchy
a roviny, lesy a luhy, potoky a řeky, celou přírodu jako ověn—
čenou krásnými květy, vždy povzbuzen byl k modlitbě a volal
u vytržení: »Tento pohled učí mne Boha znáti, milovati a chváliti.<<
Proto jen duše zkažená, jen nevěrec může tvrditi, že svět sám
sebou povstal.

'

_

Ale jen jak? Chcete-li, aby vám hodiny šly, musíte kývadlo
v pohyb uvésti. Zeptejte se toho nevěrce, kdo zavěsil tam to
slunce v nezměrném prostoru, kdo v pohyb uvedl naši zemí a
ostatní tělesa nedeská, a on se svou celou moudrostí bude v kon

/
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cích. je to ponejvíce lehkomyslnost mnohých, kteří Bohu nechtějí
přiznati slávu ze stvoření světa plynoucí, & shledáváte takovéto
lidi buď ve veselých společnostech, kde z dlouhé chvíle upíráním
Boha se baví, aneb ve společnostech učenců, kteří ve své domý
šlivosti myslí, že kdo ví jak se v očích ostatního světa povznesou,
když Bohu upírati budou stvoření světa a užívati budou slov jako:
síla, tlak, všemohoucí příroda a p. Ale kdo tu sílu, ten tlak, tu
moc v tu přírodu vložil, o tom moudře mlčí.
Než marno jest takovýmto lidem přimlouvati, oni jsou za
milováni do své myšlénky a jiný náhled, jiné poučeni nepřipustí.
U těchto lidí vidíte ale zvláštní úkaz a sice strach. Známo je
o básníku Gotheovi, který také ve svých básních rouhavě o Bohu
se pronášel, že se bál strašidel a za živý svět by v noci sám po
ulici nešel; a když jednou Protagoras, mudřec, svým rouháním
všeobecně známý, po moři se plavil, a pojednou za bouře blesk
vedle nohy se mu svezl, padl na kolena a ustrašen volal: »O Bože,
jak mne pronásleduješ.<< Zde je tedy máte, ty hrdiny.
ještě na něco jiného u těchto nevěrců chci poukázati. Kdežto
naše sv. víra nám jednotné učení předkládá: Bůh stvořil svět,
shledáte u těch učenců, kteří chtějí míti svět, přírodu bez Boha,
tolik různých výkladů, tolik náhledů, že každý takřka tvrdí něco
jiného.
Kdo z nich má pravdu? Nikdo.
Pravdou nezvratnou zůstane, že Bůh je světa Stvořitelem.
K tomu náhledu přišel i proslulý svou nevěrou Voltaire, který na
stará kolena jinak smýšlel. V 81. roce svého věku viděl vycházeti
slunce; unesen tou krásou, sňal klobouk s hlavy &zvolal: »Mocný
Bože, věřím v Tebe!<< a i píseň podobného obsahu složil. Věřící
křesťan nepotřebuje zbytečného rozumování o tom, jak svět po
vstal, jak příroda původ vzala. jemu nebesa slávu Boží vypravují,
jemu příroda zvěstuje, že je dílem rukou Božích. Každý živočich
mu hlásá, že Bůh mu dal život, že mu dal i prostředky, jak by
se při životě udržel. A jako sv. Antonín říkal, že z nedostatku
knih pro vyražení čítá v přírodě jako v knize slovo Boží, a tam
že se dočte o jeho všemohoucnosti, moudrosti, lásce, tak i nám
každý ten kvítek, na který se podíváme, každý předmět, který
do ruky bereme, každý pokrm, kterým síly své osvěžujeme,
zkrátka vše kolem nás dokazuje dobrotu Boží. Kéž bychom toho
užívali jen tak, jak Bůh si přeje, ku svému prospěchu časnému,
ku spáse

duše.

Amen.

F. Voříšek,kaplan \: Padubících.

Neděle IV. adventní.
Výklad o nesmrtelnosti duše.
Když stalo se slovo Páně janovi, synu Zachariášovu, na poušti,
aby nastoupil úřad předchůdce Krista Pána a lidi k hodnému
jeho přijetí připravoval, chodil po celé krajině jordánské a kázal
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křest pokání na odpuštění hříchů. Proč ale meškal Jan na poušti
a proč vedl tak přísný život?
Proč netrávil raději život v hlučném Jerusalémě?
Proč nepožíval nápojů opojných, ale toliko med lesní a ko—
b lk

?

y yProč plahočil se po krajině jordánské v horku, a proč raději
nehověl si v domě otcovském?
Proto, že věřil v nesmrtelnost duše a za své namáhání, za
pírání, břímě dne a horka snášení tam na věčnosti hojnou odplatu
očekával.
Tak nesmýšlejí mnozí křesťané se sv. janem ——život sv. jana
zdá se mnohým směšný a podivínský. A proč? Poněvadž nevěří
v nesmrtelnost duše. Kdo ví, jak je to s tou duší? Zdali je duše
nesmrtelná?
Tuto otázku obeřme si dnes za předmět ranního tohoto roz
jímání.
.
Poslyšte mne pozorně, mluvícího ve jménu Páně k poučení
vašemu.

Pojednání.
A kdo ví, jak jest to s tou duši? Tak se nyní mluví.
(), politování hodná duše!
Ty koukáš skrze oči, ty mluvíš skrze ústa, ty slyšíš skrze
uši, a mnozí nesmyslní praví, že nejsi v nich!
Tak mnozí praví o duši: Duše, to je krev, a když přestane
krev v žilách proudit, pak přestane také život.
je-li duše krev, tedy když se nemocnému pustí a ubude
mu krev, ubude mu snad také duše, ubude mu rozum. Jaký to.
nesmysl!

.

jiný zase praví o duši: Duše iest dech, jest vzduch, který
táhneme do sebe.
Však zvířata táhnou také vzduch ten samý — dýchají —
proč nemají rozumu, vůle?
() nikoliv — duše není dech — duše jest oddělená, něco.
samostatného.
To vidíme nejlépe, když člověk spí.
Tělo tu leží ——-ale v tom těle jest něco, co nespí, neustále

pracuje, romlouvá s osobami i vzdálenými; leká, děsí se, raduje,
těší se.

Ale kdo ví, jest-li ta duše nesmrtelná?
jak pak může vidět po smrti ——když nemá očí — ty zů
stanou v těle?
Arci, oči jsou ta okna duše, skrze která se dívá duše,
dokud je v těle.
Každý z vás, dokavad je -ve svém příbytku, dívá se také
skrze okna ven a když se mu zlíbí vyjít ven, bude snad musit
vzít ta okna s sebou, aby viděl?
Zajisté, on venku jasněji bude vidět.
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. Tak i naše duše jedenkráte, až z těla vystoupí, jasněji uvidí-,
než v těle skrze oči viděla.
.

Duše naše je nesmrtelná! Tělo z částek složené rozpadne
se jednou, duše naše, jiskra Boží, sama pro sebe, nepozůstává
z částek,
býti.

nemůže

——-'

se rozpadnout

»——pominout,

nemůže zničena

'

Ale kdo ví, jestli je přece nesmrtelná?
Není-li nesmrtelná, pak tě lituji, ty srdce nábožné. Pak vás
lituji, vy oči plačící, které pozdvihujete se k výsostem. Pak vás
lituji, vy-ústa, jež voláte: Otče náš, jenž jsi na nebesíeh!
Ale kdo ví, jest-li duše nesmrtelná?
Když rozvážím život lidský tak krátký, který letí k věčnosti
jako potok k moři, když rozvážím život lidský, který jako vítr
letí a pryč utíká, tumi připadá otázka: Stvořil nás snad Pánjen
na kratičký' čas, abychom pojedli, popili, vyspali se a pak zase
odešli?

'

Byl by nás Pán Bůh proto snad jen stvořil, abychom se
zde obdivovali tomu svítícímu slunci, liliovému měsíci a třpytícím
se hvězdám, a když jsme se dost vynadivili, abychom jako hosti
z divadla odešli?
Ale kdo ví, jestli je duše nesmrtelná? jestli není, pak ty
němá tváři, ty jsi lépe na tom než my — ty žiješ bez starostí,
ty přestaneš žíti bez lekáni ——a člověk musí zápasiti se starostmi
a očekává smrt s lekáním, s hořkosti.
,
Než těší nás slovo neklamné Syna Božího: Nebojte se těch,
kteří tělo vraždí, ale duší nemohou zabiti.
() člověče s duší nesmrtelnou, vzhůru tedy oči tam, ke krá
lovství Pána ježíše!
Ustaň, jež_se Mu ztratiti chceš! Duše nesmrtelná! Návrat se
opět na cestu úzkou, jestli jsi odešla na cestu vzdálenou.
Návrat se skrze pokání, která jsi odešla skrze zlost.
Navrať se skrze střídmost, kteráž jsi 'odešla skrze opilství &
hodování!
O duše nesmrtelné, spravme cestu Páně!
Ty rokle

——to údolí

——nevěru a vlažnost vyrovnejme

—

a pevnou věrou tu duši naši ozdobme.
Ty hory ——tu proklatou

pýchu -——
která nám asi tak sluší,

jako malému dítku, když se přístroji do šatů velkého člověka —
tu horu pýchy rozkopejme a urovnejme ——svatou pokorou duši
svou ozdobme, aby Pán ježiš pokorný ——tichý mohl přebývati
v duších našich a jedenkráte stal se spasením jejich. Amen.
1- Jan Šícha, farář v, Liblicích.
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Hod Boží vánoční.
Pán Ježíš jest Kristus-Spasitel, protože jest učitelem,
knězem, králem.
»Narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest
Kristus Pán.c
Luk. 2, 11.

Když dnes o půlnoci zavzněly zvony zvoucl vás, drazí v Kristu,
do chrámu Páně, zda každý se srdcem radostným neposlechl hlasu
jejich?_Slýcháme zvóny ty každý den, ba několikráte za den, však
dnes v noci zněly zvony ty velebněji než jindy, dnes v noci zněly
zvony ty radostněji než jiný den. ]iž ten čas půlnoční, ta tichá
noc dodávala zVukům jejich rázu velebnějšího. Avšak proč zazní
valy' zvony ty dnes radostněji než jiný den? V okamžiku důle
žitém je srdce lidské vždy pohuuto bud' radostí anebo předtuchou
bolestnou. A dnes “srdce naše radostí se zachvívá, nebot“ dnes jest
den důležitý pro celé lidstvo, vždyť. dnes spasení stalo se celému
světu, neboť dnes narodil se Kristus Pán!
Dnes radost ozývá se po celém světě, nebot“ slavíme pa
mátku narození Toho, jenž očekáváním byl všech národů, po
Němž toužili zbožní. patriarchové, jehož příchodem těšili v útra
pách národ vyvolený proroci. Dnes přišel na svět Spasitel.
Ten, jenž tak toužebně byl očekáván, dle proroctví a zaslí
bení Božího měl napraviti porušenou vůli lidskou, osvítiti rozum
pravdou od Boha přinesenou a poučiti lid ve tmách pohanství
bloudící; měl smířiti Boha hříchem uraženého a hřích odčiniti
obětí; pro lid s Bohem smířený :: pravdu božskou znající měl
zříditi novou říši, nové království, věčně trvající. To bylo úkolem
Spasitele, Krista Pána. A Pán ježíš ten úkol vyplnil, a proto prá—
vem napsal svatý evangelista Lukáš: »Narodil se vám dnes Spa—
sitel, jenž jest Kristus Pán.< Odůvodniti pravdu tuto vzal jsem

za předmět řeči své: Pán Ježíš jest naším
protože byl:

Spasitelem,

l. prorokem či učitelem celého lidstva;

_

II. byl knězem, jenž za lidstvo se obětoval;
Ill. jest králem veškerého člověčenstva.
,
O tom, prosím, abyste se mnou rozjímali ke cti a
rozeného Pána ježíše Kristal
Ty pak, Spasiteli všeho míra, shlédni milostivě na
& uděl nám, abychom dle učení Tvého stále žili, milosti
nými se stali, Tebe, krále všech věků, stále velebili!

slávě na

věrné Své
Tvé hod
'

Pojednání.
I.

Pánu Ježíši dáno bylo významné jměno Kristus, což zna
mená v jazyku našem »pomazanýc; jest to jméno důstojnosti
.a vznešeného úřadu, neboť »pomazanými Páně nazýváni byli kněží
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ikrálové, které Bůh pro důstojnost úřadu pomazati přikázal..
I proroky pomazávati býval obyčej, nebot“ proroci jsouce poslové
a tlumočníci Boha nesmrtelného, nebeská tajemství lidu zjevovali,
k polepšení mravů spasitelnými příkazy a budoucích věcí před
povídáním napomínáli a poslání své božské zázraky potvrzovaii. <
(Římský katech. VII. otázka)
a) O Pánu Ježíši, Spasiteli našem, předpověděno bylo ve
Starém Zákoně, že bude prorokem. Vpáté knize Mojžíšověčteme,
kterak řekl Hospodin k Mojžíšovi: »Proroka vzbudím jim 2 pro
středku bratří jejich podobného tobě, a vložím slova má v ústa
jeho a bude mluviti k nim všecko, což mu přikáži. << Mojžíš byl

ve Starém Zákoně velikým prorokem a učitelem, on oznamoval
lidu vůli Boží, lid k Bohu obracel a konal zázraky Však daleko.
větším prorokem a učitelem byl Kristus Pán. Za učitele prohlásil
jej Sám Bůh Otec při proměnění na hoře; přišel hlas s nebe:
»Tentot jest Syn můj nejmilejší, jeho poslouchejte: Mar. 9, 6,
a Sám Pán ježíš prohlásil Sebe za učitele: »Vy mne nazýváte
mistrem a Pánem, a dobře pravíte: jsemt' zajisté.: ]. 13, 13. Sám
sebe prohlásil za mistra, to jest proroka a učitele, neboť tak říkati
učitelům bylo zvykem, a také jako prorok a učitel si počínal:
Přinesl nám učení, nad nímž žasl svět. On kázal, že milovati máme
bližního svého, a bližním tím že jest nám každý člověk i náš ne
přítel. Ve Starém Zákoně Pán Bůh pro tvrdost srdce dovolil, aby
odpláceli lidé zlým za zlé, však Pán ježíš učil abychom odpláceli
zlé dobrým, abychom vítězili láskou nad nepřátely.
Dokonalost svoji hledati máme ve vítězství nad sebou sa—
_mým; přikázaní máme plniti dle ducha, ne dle písmeny. Litera
zabíjí, ale duch oživuje; ne na povrchu býti dokonalými, ale—
i v srdci svém, ne pouze před lidmi, ale i před Bohem vševě
doucím býti spravedlivým, tak učí nás Pán ježíš.
Všecky tyto zákony neobsahoval Zákon Starý, a proto Pán:
ježiš jej Svým učením doplnil, a dal nám tak Zákon Nový, zákon.
dokonalý. A jak nám jej dal? Nikoli v učených pojednáních, ale
jako pravý učitel a prorok prostě a srozumitelně vyučoval těm.
posvátným pravdám, a aby všecky zajímaly, zahalil je v roucho
podobenství. Ukázal nám také, kterak máme zachovávati zákony,
jež nám dal; dal nám vzor Svým vlastním životem. Zivot Pána
]ežíše byl tak svatým, tak bezúhonným, že ani fariseové nemohli
Mu nic vytýkati, ani když jim přímo řekl: »Kdo z vás bude mne
trestati ze hříchu. a ——Nejen naukou,

životem Svým, ale i mocí

Svou ukázal Pán Ježíš, že jest pravým prorokem a učitelem. jeho
poslouchalo všecko stvoření ; na slovo Jeho rozmnožily se chleby,
utišila se bouře, zlí duchové opouštěli posedlé, nemocní se uzdravo—
vali, mrtví vstávali z hrobu, celá příroda poslouchala rozkazu pro
roka velikého tak, že lidé vidouce, kterak mocným jest, pravili
mezi sebou: »Tentoť jest jistě, prorok, který má přijíti na svět.:
]. 6, 14. A tím prorokem mínili onoho Mojžíšovi zaslíbenéha
proroka: Mesiáše, Spasitele.
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b) l—lle,drazí v Kristu, Spasitel náš učil nás v celém Svém
životě, slovem i skutkem učil nás zachovávati svatá přikázaní Svá,
a Sám nás vyzývá: »Přiklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož
jsem činil vám, tak i vy činilí.< Příklad dal nám, že lepšího býti
nemůže, jen jej následujme. Snad vznikne v srdci našem my
šlénka, že nemožno zachovati všecka přikázaní, která nám dal
Kristus Pán; zapudme tu myšlénku, vždyt Sám Pán Ježíš řekl:
>]ho mé jest sladké a břímě moje lehkéc Snažme se jen poznati
ducha přikázaní Páně, ducha víry naší,. poznáme a najdeme v ní
ducha Kristova, a tím duchem naplňme srdce své, pak skutky naše,
řeči naše, myšlénky naše budou dle zákona Pána ježíše, a zákon ten
bude nám lehkým a sladkým. Pohledme jenom na oltář a vizme
jesličky! To dítko maličké— toť Syn Boží! Zda neučí nás,jsa dle
slov sv. Otců vjeslích ina kříži učitelem velikým, jak máme sebe
podříditi! Bůh Sám sebe podřídil, následujme jeho příkladu; pod
řid'me se i my těm zákonům, které dal nám; vždyt' podříditi sebe
rozkazu, zákonu, jest obětovati svou vůli. Takové oběti, žádá od
nás Pán Ježíš, nebot On Sám daleko větší oběť učinil: On obětoval
Sebe celého, a proto jest knězem nejvyšším; a o tom rozjímejme
v díle druhém.
II.

a) Vedle úřadu učitelského zastávati měl Spasitel úřad kněžský.
V žalmu 109. prorokováno bylo o Mesiáši: »Ty jsi kněz na věky
podle řádu Melchisedechovam Knězem jest—ten,kdo jest prostřed
níkem mezi Bohem a lidstvem od Boha Samého k tomu ustano
veným, aby oběť přinášel a tajemství Boží rozdával. Kněz musí
Bohu za lid obětovati, býti prostředníkem čili modlíti se za lid,
a rozdávati tajemství Boží či udíleti svátostmi milost Boží.
A Spasitel měl býti knězem na věky dle řádu Mclchisedechová;
nikoli krev zvířat obětních, nýbrž oběť daleko dokonalejší měl
přinésti Mesiáš, a tu oběť měl přinášeti na věky.
1. A Pán ježíš takovým knězem jest! Svatý apoštol Pavel
napsal v listě svém k židům 7, 28.: »Takového zajisté potřebí
nám bylo míti nejvyššího kněze, svatého, nevinného, neposkvrně
ného, odděleného od hříšníků, který jest vyšší nad nebesa, kterýž
nepotřebuje na každý den, jako kněží, nejprve oběť za své hříchy
konati, potom za hříchy lidu: neboť to učinil jednou, sebe samého
obětovav.: Svatý apoštol Pavel. praví slovy těmi: Pán ježíš jest
knězem nejdokonalejším, protože kněží ostatní musí obětovati
také za své hříchy, a to každý den. Kdežto Pán ]ežíš obětoval
Sebe pouze jednou, a to nikoli za Sebe, nýbrž za celé lidstvo.
Oběť tu přinesl smrtí Svou na kříži. Ta oběť byla nejdokonalejší.
Krev zvířat obětních již nemohla smířiti hněv Boží, a proto obě
toval se Syn Boží Sám; proto přišel na. svět, Strádal, trpěl,
nenáviděn byl, pronásledován byl, stále se obětoval, celý život
jeho byl obětí ——a oběť Svoji dovršil

na kříži.

Nebyl knězem

řádu Aronova, jako Levité, nýbrž knězem řádu nového, knězem
nejdokonalejším, který dříve než Sebe obětoval, ustanovil oběť
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novou, oběť nekrvavou, a nyní Sám způsobem'nekrvavým na věky'
se obětovati bude, a oběť ta jest stálým opakováním oběti Pána
ježíše krvavé.
_
2. K oběti připojil Pán ježíš i modlitbu.

K modlitbě tak
často pobízel, modlitbu vytrvalou doporučoval, v modlitbě vy
trvalé, že všeho dosáhneme, sliboval. A Sám též se modlil. Po
večeři beránka velikonočního, než odešel s učenniky Svými do
zahrady Getsemanské, pozdvihl očí Svých k nebesům, modlil se
za Své učenniky, za všecky, kdož v Něho uvěří—za Církev Svou
——a nyní sedí na pravici Boží a stále se přimlouvá za nás, stále

za nás prosí, jsa prostředníkem naším u Boha.
3. innost Svou velekněžskou doplnil Kristus Pán tím, že
nám dal sv. svátosti, abychom přijímali jimi milost Boží. Ve
sv. svátostech spojuje nás Kristus Pán s Bohem, očišťuje skrze
Ducha Sv. duši naši, vraci nám do srdce našeho nevinnost, již
měli první naši rodiče ,v raji. — Tak vyplnil Pán ježíš úkony
úřadu kněžského. Byl knězem, jakým měl býti Mesiáš.
b) A, drazí v Kristu, rozjímáme—li dnes o úřadu kněžském
Pána ježíše, má to zvláštní význam. Dnešní den byl učiněn počátek
našeho spasení. Dnes počal Pán ježíš Svůj úkol jako kněz, aby
lidstvo s Bohem smířil, milost Boží lidstvu získal. A také milosti
Boží všem lidem

vydobyl.

Však\_——jsou všickni lidé účastni té

milosti. kterou Pán ježíš ziskal? Dnes přišel na svět Spasitel,
dnes počal Vykupitel dílo našeho spasení: dnes tedy každý počni
sám pracovati o svém spasen'í, dnes—počni život nový, jenž získá
ti spásu duše! Hřichem člověk ztrácí milost Boží, které na křtu
sv. nabyl, však pokáním. upřímnou lítosti ve svátosti pokání opět
milosti ztracené nabývá. Nuže, zbavme duši svou hříchu, a učinil-li
dnes Spasitel počátek díla Svého vykupitelského, počal—liOn dnes
oběť Svou ——přinesme

dnes

my jemu

oběť: duši svoji čistou,

duši neposkvrněnou, duši v milosti Boží. Ale nebude to od nás
oběť, nebude to dar, nýbrž takřka daň, již odvěsti máme Pánu
ježiši, protože není pouze naším učitelem, knězem, ale je též
naším králem, ato budiž předmětem dalšího našeho rozjímání. "
III.

al Že Spasitel bude králem, předpověděno bylo ve Starém
Zákoně: »Na stolici Davidově a na království jeho seděti bude,
aby utvrdil je a upevnil je v soudu a v spravedlnosti jeho od tohoto
času až na věky.a Isai 9, 7. Pán ježíš vyplnil toto proroctví:
Anděl Gabriel zvěstuje Panně Marii radostné poselství řekl: » ra
lovati bude v domě jakubově a království jeho nebude koncea
L. 1, 32. a když Pilát ptal se Pána ježíše, zda jest králem, od—
pověděl: »Ty pravíš, já jsem králem.: jan 18 37. Království
však Pána ježíše není pouze z tohoto světa, Pán ježíš je králem
duchovním, království jeho počíná a dokonává se v nebi. Králov
ství jeho, které zde na zemi založil, je největším královstvím;
říše jeho rozkládá se od moře k moři, přesahuje hranice všech
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států pozemských, rozšířena je po celém světě od západu na
východ, od krajin věčného sněhu až na jih, kde léto nepřestává:
tam všude je království Pána Ježíše: Církev svatá!
Té Církvi vládne Pán Ježíš s nebe, jí dal zákony, jí dal hlavu
viditelnou, která na místě Něho vládne. Ji chrání před úklady
a útoky nepřátel, a byť se i bouře snesla nad Církvi Jeho, byť
se všechny mocnosti spojily proti Církvi sv.. skála Církve zůstane
neotřesenou, zůstane pevnou, poněvadž ji chrání její zakladatel,
její původce, její král-: Ježíš Kristus, Syn Boží!
Ajak velebným jest králem! Slávu Jeho viděli učennici
při proměně na hoře; sláva Jeho se zastkvčla při Jeho vzkří
šení, když vstal jako pravý král, jenž vládne i nad smrtí. Krá—
lovství Jeho není konce zde na zemi, ale-i v nebesích; tam sedí
na pravici Boha Otec a vládne všem andělům a vyvoleným
Božím, a velebu Jeho království — »ani oko nevidělo, ani ucho
neslyšelo, co Bůh připravil milujícim jej <<—velebu té říše nebeské
kdo vypíše? Z té říše nebeské přijde ve slávě Své s anděly Svými
a shromáždí pokolení lidské k soudu, a souditi bude živé i mrtvé,
jako král všeho stvoření. A te'lidy zřejmě vyplní se slova žalmu:
»Sed' “na pravici mé, dokaváde nepodložim nepřátel Tvých za
podnoží nohou Tvých.: -— Tehdy objeví se Pán Ježíš jako pravý

král, Vykupitel.
b) A dnes, dr. v Kristu, ten mocný, veliký král nebes i země
sestoupil na svět; tak snížil se, že vzal na Sebe tělo lidské, po—
ložen byl do jeslí — a to vše z lásky k nám. Nuže, lásku zas
láskou odplaťine. Milmme Pána Ježíše a z lásky k němu milujme
zároveň Církev sv.! — vždyť Církev sv. sama je království'lásky
a Pán Ježiš kníže pokoje. To dítko božské na oltáři rozpíná ručky
Své po nás, rozpíná ručky, jakoby nás chtělo obejmouti, přivinouti
nás na srdce Své. srdce, jež nás tak miluje. Nuže přiviňme se
k srdci Jeho, přiviňme 'se k Církvi svaté, neboť ona jest tajemné
tělo Kristovo zde na zemi. Učiňme po vůli svému králi, a buďme
věrnými Jeho poddanými v Církvi svaté! Svoji poddanost dejme
najevo skutky svými, činy naše ať okazují, že jsme žiVými údy
těla Kristova: Církve sv. katolické, ať skutky naše jasně okazují
vědomi, že každý “znás je katolíkem, poddaným věrným Pána
Ježíše! K tomu vede nás již vděčnost! Vděčni máme býti Pánu
Ježíši za pravdu. kterou nám přinesl jako prorok a učitel náš;
vděčnými býti máme za oběť, již pro nás podstoupil, jsa velekněz
náš; vděčnými býti máme jemu za to, že založil pro nás Církev
svatou, jakožto král náš.
*

*

Však, moji drazí, nejsou všichni lidé Pánu Ježíši vděčnými;
je mnoho lidí, o nichž platí slova sv. Jana: »Svoji Ho nepřijali,a
kteří pohrdají naukou Jeho, oběti Jeho si neváží, a na říši Jeho
metají pohanu. Lidé ti zavrhli Pána Ježíše. a na místo Jeho dali
svůj rozum; ten je jim nejvyšším učitelem, knězem i králem, avý—
sledek toho je mravní zkáza. Nemůžeť býti duše lidská beze svého
Krista, nemůžeť býti beze Spasitele svého, a proto zabloudí na
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bezcestí; proto vyskytují se nyní lidé, kteří podvrátiti by chtěli
celý řád nynější, kteří by chtěli míti všecko společné, aby jeden
mohl užívati, čeho druhý nabyl; proto vyskytují se lidé, kteří
hlásají zhoubu všeho a na rozvalinách společnosti nynější chtějí
teprve zbudovati novou, kde prý bude úplná svoboda. Však to_
čím lidé ti proto, že jim schází víra, která by jejich rozum řídila,
schází jim naděje, která by je činila spokojenými, scházíjim láska,
která by je činila trpělivými. Leč nadejde čas, kdy poznají lidé ti
svůj blud, zanechají marného rozumářství & přilnou ku Kristu.
Slavný řečník řekl kdys, mluvě o lidech takových: »Lidé ti dojdou
spokojenosti, dojdou míru, až všichni shromáždí se u jeslí betlém
skýchm Chtěl tím říci, že lidé ti stanou se spokojenými, až uznají
všíckni nauku Pána ježíše, až stanou se hodnými jeho milosti,
až v jeho království se spojí.
A my, drazí v Kristu, jsme shromáždění 11jesliček, přizná
váme se k Pánu ježíši, nuž, prosme Spasitele svého: Pane ježíši
Kriste, Spasiteli .náš, jenž jsi dnes na zem sestoupiti ráčil, rozmnož
v srdcích našich milostí Svou víru, naději a lásku, náplň srdce
naše duchem Svým, abychom Tvoji byli v životě i smrti. Amen.
František Wolf, kaplan v Jaroměři.

Svátek sv. Štěpána, prvomučennika.
Svatý Štěpán vyznává zmužile svou víru a na jevo
dává rekovnou statečnost a obdivuhodnou lásku k svým
nepřátelům.
»Stkvíti se budou spravedliví 'a jako
jiskry ve třtí probihati se budou.c
=

Moudr.

3, 7.

ježíš Kristus, Syn Boží, z Matky panenské ráčil se naroditi,
a proto také vhodné u jesliček jeho řadí se duše panické a to
řádu trojího: vidíme tu panického mučenníka sv. Stépána, pani—
ckého vyznavače sv. jana Evang. a nevinnostvdítek ve svatých
neviňátkách. Nejblíže u jesliček Páně jest sv. Stěpán první mu
čenník sv Církve Kristovy. jak se vůbec z1 to má, byl sv. Stěpán
jeden z 72 učenníků Páně, ještě mladistvý jinoch, ale pln viry a
horlivosti pro čest a slávu jména Spasitelova. Byv zvolen od sboru
apoštolského za jáhna, s neohroženou zmužilostí hájí a zastává se
před nejvyšší radou židovskou božského Mistra svého &;takovou
výmluvností, že se všichni jemu diví a nemohouce mu odolati a
nechtíce srdce zatvrzelá pravdě nakloniti, skřípěli zuby na něho
a ven z města vyvrhše kamenovali jej.
Vzorný příklad sv. Stěpána zajisté mocně povzbuzuje nás,
abychom i my tak zmužile a neohroženě věci svaté, víry naší a
Církve naší katolické se ujímali a zastávali, žádných příkoří, žád
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ných ohledů pozemských nedbajíce, nýbrž jedině pravdu Boží a
korunu slávy na zřeteli majice, kterou zaslíbil Ježíš Kristus všem,
kteří jej přeci světem, před lidmi vyznávatí budou. »Táž koruna,
jíž došel sv. Stěpán, s nebe kyne i nám,< dí sv. Aug. »Kdo jí
žádostiv jest, snadno jí dosáhnouti může.< Protož vyjděmev duchu
se sv. Stěpánem ven za město, abychom patříce na jeho stkvělé
mučenníctvi povzbudili se příkladem jeho, vidouce:

1. Kterak zmužile víru svou vyznává,

2. jakou rekovnou statečnost a
3. jak obdivuhodnou lásku k nepřátelům svým

najevo dává. —

() sv Štěpáne, ty slavný mučenníku Boží, oroduj za'nás!

Pojednání.
1. Na sv. Štěpánu vidíme, jak zmužile, jak neohroženě víru
svou, přesvědčení své vyznává a hájí. jsa vyvolen a ustanoven
za jáhna měl povinnost, starati se o chudinu a hlásati slovo Boží.
V kázaní sv. evang. počínal sobě sv. Stěpán tak horlivě, že tím
pobouřil náčelníky školy sektářské a nevěreeké, jakož byly škola

Libertinských, CyrénskýchaAlexandrinských, kteřížto nemohoucc
jej usvědčiti u rady židovské. obžalovali jej, jakoby se byl Bohu
rouhal a proti chrámu mluvil. Taková jest odjakživa povaha duši
nízkých, že nemohoucc pravdě odolati k utrhačství a lhářstvi
berou své útočiště. I přivedli jej do rady, aby falešnými svědky
usvědčen, k smrti byl odsouzen. Ale sv. Stěpán maje číst svě
domí nestrachuje se ani falešných svědků, ani stranníckých so dců;
zmužilc kráčí do rady, a sv. Lukáš, který nám ve skutcích, apo
štolských tuto událost podrobně vyličuje, dokládá, že »Všichni,
kteříž seděli v radě, patříce na něj, viděli tvář jeho jako tvář an
děla.“ A když kníže kněžské tázalo se jej, jcstlíž tomu tak, jak
na něho žalují, nepoužívá dané sobě příležitosti k vlastní obraně,
nýbrž k tomu, aby všem shromážděným z dějin národa a 2 pro
roků dokázal, že Ježíš Kristus, kteréhož oni ukřižovalí, jest ten
pravý Mesiáš, od proroků předpověděný. A když nevidí na nich
víry, vytýká jim, že jsou tvrdé šíje a neobřezaných, zatvrzelých
srdci a že Duchu Sv. se protiví. Ač věděl sv. Stěpán, že tako
váto živá a neohrožená obrana ježíše Krista a vyznání Jeho sv.
viry hrdlo ho státi bude, neustává choulostivé, nemlčí bázlivě, ale
čim srdce přesvědčeno, tím ústa přetékají: věrou, láskou, úctou
k božskému Spasiteli svému ježiši Kristu a horlivostí za spásu za
slepených krajanů svých! — O, jak vznešeným, jak velikým jeví
se nám vždy zmužilýy vyznavač a obhájce zlehčované víry Kri
stovy! jako tvář sv. Stěpána zdála se býti všem, kteří na něho
patřili, jako tvář anděla, tak i nám připadá věrný, neohrožený
katolík, který nemlčí bojácné, když se útokem ženou nepřátelé
na nejsvětější a nejdražší klenoty jeho, na víru po otcích zděděnou
a sv. Církev naši. Neříkejte: obrana naše není nic platna, my
slabí jsme, a podlehneme přemoci protivníků našich! Aj! Štěpán
Rádce duchovní.
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sv. na oko, a dle těla také podlehl a zdálo se, že přemožen jest,
a hle, on přece zvítězil a celá Církev slaví vitězství jeho, a on po
celou věčnost vnebi oslavovati je bude se všemi svatými Božími;
neboť tak řekl apoštol: To jest vitězství, které přemáhá svět,
víra naše.
Drazí v Kristu! I vám zajisté a to ne zřídka naskytne se
příležitost zvláště za naší rozkvašené doby, abyste veřejně hlásili
se ku praporu Kristovu a jeho svaté Církvi, a vyznali a bránili

svatou víru. Vždyť i u nás chodí mnozí do škol Libertinských,
Cyrénských & Alexandrinských, které sice změnily jména, nikoliv
ale bludné učení své. A tu povstávají někteří. ba, mnozí z těchto
škol, a hádají se s vámi a tupí a haní vám vaši víru a vaši Církev:
tu novokřtěnci Klarkovi, kteří zavrhují platnost našeho křtu a cizo
zemskými penězi kupují sektě své nerozhodné a u víře slabé
duše, tu zas materialisté, kteří vám namlouvají, že nemáte ne
smrtelné duše. že po smrti je všemu konec, kteří nevěří ani v Boha,
ani ve věčnost anivodměny ani tresty věčné, aby tím bezstarost
něji svým hříšným náruživostem hověti mohli. Snad i lidé ještě
jiného zrna přijdou k vám a budou se o to pokoušeti, aby vám
vaši víru, vaši Církev, vaši ctnost znechutili a od Krista vás od
vrátili. — Nuže, co učiníte? ——Budete bojácné mlčeti, aneb snad
zrádně opustíte prapor ježíše Krista? () nikoliv! vzpomeňte sobě
na to slovo ježíše Krista: »Kdo se styděti bude za mne před lidmi,
za toho styděti se bude Syn člověka před Otcem nebeským.: Za
naší doby jest třeba, abychom rozhodně a svorně stáli při ježíši
Kristu a jeho sv. učení. Naší sv. povinností jest, abychom toto
sv. dědictví nezkráceně potomkům svým zachovali. jen věrným a
rozhodným katolíkům dá Bůhvvítězství.
2. Dále vidíme na sv. Stěpánu příklad rekovné statečnosti.
Aj, jak zuří nepřátelé jeho proti němu! Sv. Lukáš dí, že »pukalí
sevsrdeích svých a skřípěli zuby na něho. v A co sv. Štěpán? On
pohlíží k nebesům klidně a důvěrně, jakoby chtěl božskému Spa
siteli žalovati stížnost a bolest svou, že všecko namáhání jeho,
aby spoluobčany své jemu získal, jest marné. — A hle, ježíš Kr.
zázračně jej sílí, takže pohleděv do nebe uzřel slávu Boží aježíše'
sedícího na pravici Boží; i řekl: »Aj, vidím nebesa otevřená a je
žíše stojícího na pravici Boží! Aj, Pán jcžíš již jakoby vstával a
vstříc šel věrnému služebníku Svému, by uvedl jej do slávy Své. —
Ale zarytí nepřátelé jeho vzkřikše hlasem velikým zacpali uši své
a obořili se jednomyslně na něj. A vyvrhše ho z města kameno
vali_jej. Pod deštěm kamení na něho se sypajícím klesá k zemi
sv. Stěpán, ale mysl jeho neklesá, nýbrž k nebi se vznáší, proudy
krve již se řinou z přečetných ran na těle jelío, ale radostný zrak
jeho se tím nekalí, neboť ví, že každá krůpěj krve prolité pro
mění _sev drahý klenot, jenž zdobiti bude jeho korunu slávy po
celou věčnost.
Nejmilejší! My víme, že až podnes všichni, kdo chtějí po
božně živi býti v Kristu ježíši, t. j. jak na pravé křesťany přísluší,
protivenství trpěti budou. A proto ani nás, ať jdeme kam jdeme,
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křížek nemine. Nebyli bychom hodni ukřižovaného a trpícího
Mistra svého, kdybychom chtěli býti bez křížku, bez utrpení.
A právě tehdáž, když se nám zdá býti křížek náš příliš těžký,
když nás tak tlačí, že se zdá, jako bychom pod tíhou jeho již již
klesnouti měli: tu vzpomeňme sobě na hrdinnou statečnost sva
tého Stěpána, majíce pevnou důvěruvmoudrou prozřetelnost Boží,
která nám jen takové utrpení a protivenství ukládá, které k na
šemu dobrému sloužiti bude. Ujišťujef nás o tom sv. apoštol, že
milujícím Boha všecko pomáhá k dobrému. Výborné jsou prý
kříže, dí sv. Frant. Sál., které na nás čekají venku na ulici, ale
ještě výbornějši, ty, které má každý doma; a čím více tlačí, tím
prospěšnější. O mílujmež tedy křížky své a buďme ujištění, že
nám budou jako mostem z tohoto živo'ta časného k životu věč
nému.

,

3. Nejkrásněji ale třpytí se na sv. Štěpánu podivuhodná
láska k nepřátelům. Na cti mu utrhají, a on to tiše snáší; křivě
naň žalují, a on mlčí; obořují se na něho a ven z města jej vlekou,
a on jako beránek nevypouští proti nim slova z úst s'vých; ka
menují jej, a on se modlí; zuří proti němu hněvem a mstou, a
on jim odpouští < za ně, za vrahy se modlí, řka: »Pane, nepo
kládej jim toho za hřích.: (), jak krásný, jak vznešený a podivu
hodný to příklad, jak křesťan, učenník Kristův, má protivníkům
odpouštěti a za ně se modliti. Od toho okamžení, co Kristus Pán
na kříži za vrahy se modlil: »Otče, odpust“ jim, neboť nevědí. co
činí,a a před tím nikdy nebylo cos podobného slyšeti na světě
mezi lidmi. Pohan toliko dovedl nepříteli se mstíti, žid toliko
soukmenovcům svým dobře činiti — ale nepříteli odpustiti a za
něho se modliti, to dovedl toliko Kristus a jeho věrný učenník,
katolický křesťan. V této lásce k nepřátelům nejzřejměji jeví se
božský původ našeho sv. náboženství.
_
v Č), drazí v Kristu, následujte i v této p_ravdě nebeské ctnosti
sv. Stěpána, odpouštějte ze srdce všem, kteří vás urážejí a vám
jakkoliv protivenství činí a modlete se za ty. kteří vám utrhají.
Neříkejte: Mně se to do duše protiví, abych se svým úhlavním ne—
přítelem takto jednal. Věřím ti, že se to přirozeností tvé příčí —
ale v tom právé přemoz se, pokoř se pro Krista; — On bude tě
síliti, a věř, že zmůžeš všecko v Tom, který tě sílí milostí Svou.
Nuže, my všichni zde u jesliček Páně slibme Ježíši Kristu, "že se
v této ctnosti zvláště vynasnažíme. Láska k nepřátelům jest nej—
krásnější výkvět našeho sv. náboženství, nejvznešenější vítězství
nad sebou a proto také velikou má zaslíbenou odplatu. »Mílujte
nepřátely své, abyste byli dítky Otce vašeho, jenžjestvnebesích.<<
Amen.

P. Prokop Baudyš 0. S. B.
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Řeči příležitostné.
Svátek svatého Mikuláše.
Svatý Mikuláš příklad zdrželivnstí, lásky k Bohu
a k bližnímu.
»Služebníče dobrý a věrný, že jsi nad
málem byl věrný, nad mnohem tebe
ustanovim, vcjdi v radost pána svého.<
Mat. 25, 23.

»Služebníče dobrýavěrný, že jsi nad málem byl věrný, nad
mnohem tebe ustanovím, vejdi v radost Pána svého.: Právem
slovo to_to Círvev sv. obrací na sv. Mikuláše, jemuž zdejší velebná
svatyně jest zasvěcena. A my právě do této svatyně 'jsme se
sešli, abychom oslavili památku tohoto světce tak, jak nás učí
svatá Církev katolická. Sešli jsme se., abychom oslavili pouť ve
zdejší svatyni. Slavnost, již dnes konáme, jest okázalou slavností,
kterou dáváme na jevo svoji víru katolickou! Svatá naše víra
učí, že všichni v Církvi svaté, jsme spojení, a sice jak se sva—
tými v nebi, tak i s dušemi v očistci, a my všickni věřící na zemi

navzájem mezi sebou. Spojení to nazýváme obcování svatých,
poněvadž ke svatosti všickni povoláni jsme, a mnozí svatými se
stali. Svaté v nebi ctíme, a oni za nás se přimlouvají; za duše
v očistci prosíme, aby je Pán Bůh brzy přijal do slávy Své, a
zde na světě jeden druhému pomáháme dobrými skutky.
Slavnost dnešní tedy jest znamením &osvědčením naši pevné
víry v obcování svatých. Neboť slavice památku svat. Mikuláše,
patrona chrámu zdejšího, uctíváme jej, prosíme jej o přímluvu
a zároveň okazujeme, že chceme dle života jeho zaříditi také život
svůj. „ivoty svatých jsou vzorydokonalého života katolického,
života, který jest cestou do'království Božího, života takového,
který nám zaručuje spásu duše naší.
A takovým životem vynikal patron této velebné svatyně,
sv. Mikuláš. Nechť připomeneme si mládí Mikuláše, necht pozo
rujeme věk jeho dospělý, nechť obrátíme zřetel svůj ke stáří jeho,
vždy vidíme jenom svatost, jenom dokonalost, vždy staví se nám
před oči krásný vzor ctností. A proto: »Oslavil jej před obliče
jem králů, a přikázání dal jemu před lidem svým, a ukázal mu
slávu svoulv Slova Písma sv. ze knihy Eklesiastikus dobře platí
o svat. patronu Mikuláši! Když pak oslavil jej Hospodin Sám,
i my jej oslavme! A ke chvále sv. Mikuláše pozvedám také já,

nehodný služebník církevní hlasu svého, a chci obrátiti 'zřetel

váš na ctnosti, jimiž vynikal sv. Mikuláš.

Svatý patrone chrámu zdejšího, svatý Mikuláši, vypros mně
u Pána Boha té milosti, abych dobře hlásal chválu tvou ke cti
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a slávě Boha Trojjediného. ke spáse nás všech! —- A vás, drazí
v Kristu, prosím, abyste mně věnovali laskavé pozornosti, když
k vám mluviti budu ve jménu Páně!
-*

Pojednání
I.

Chceme-li dobře porozumčti životu některého světce, mu—
síme vždy pátrati, kterak v životě jeho Prozřetelnost“ Boží půso
bila a uváděla jej na cestu spásy, anebo kterak jej vedla hned
od počátku cestou spravedlnosti.
Tak u mnohých svatých spatřujeme, že ve mládí svém do
pustili se hříchu, že klesli, avšak milost Boží je obrátila, a oni
kajicím životem napravili hříchy své. U jiných však nevidíme
žádného hříchu, nýbrž svatost od začátku až do konce, a tako—
vým byl i svatý Mikuláš.
Známo vám, drazí v Kristu, že sv. Mikuláš pocházel z rodiny
velmi zámožné. Rodiče jeho dlouho neměli žádných dítek a ne—
přestávali se modliti, až Bůh jich vyslyšel a dal jim syna, jedi—
náčka, jehož nazvali Mikuláš. Nábožní rodiče vedli syna svého
slovem i skutkem ke ctnostnému životu. Hle, učení jejich neslo
ovoce. ——Již jako malý chlapec postíval se přísně ve středu a
v pátek po celý rok. Půst ten pak zachovával po celý život
svůj. V celém živobytí jeho jako červená nit táhne se odříkání
a sebezapírání. »Zapři sebe, sám“ a následuj mne!: řekl Pán ]ežíš
a svatý Mikuláš plnil tato slova po celý svůj život, mrtvil tělo
své postem. Znalt' velikou cenu postu, a znal také jeho sladké
ovoce.
&) Svatý apoštol Pavel napsal: »Vydávejte těla v oběť živou,
svatou, Bohu milou<<,a tak obětoval sebe sám svatý Mikuláš.
Krotil žádost těla svého a podrobil je vůli Boží. Však půst cenný
jest nejen tím, že obětí jest Bohu, nýbrž i tím, že zakládá se na
poslušnosti k Církvi svaté. Pán Ježíš se postil velice . mnoho a
nařídil učenníkům Svým, aby se postili, a slíbil postícím se od
měnu věčnou u Otce nebeského. Casu však k postu nenaznačil,
to zůstavil Duchu Sv., jenž v Církvi působí a řídí její správce, a
ti ustanovili'postní čas. Když jich posloucháme, konáme veliký
skutek poslušnosti. A právě ta ctnost, poslušnost dodává ceny
našemu postu.' Hle, v ráji nepatrné bylo jablko, jehož jisti ne
měli první rodiče; avšak když jedli, ne pro ono jablko, nýbrž
pro onu neposlušnost byli trestáni. Tak zdržování se od pokrmů,
od masa, není věc veliká sama sebou, ale zachovávajíce posluš
nost, dobýváme si zásluh, neboť poslušnost činí půst věcí veli—
kou. Milost Boží pak za poslušnost takovou hojné přináší ovoce.
b) Postem nabýváme pomoci a ochrany k zachování či
stoty, a této právě ctnosti slíbil P. ježíš velikou odměnu: »Blaho
slavení srdce čistého, neboť oni Boha viděti budoua
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Půst dodává také naší modlitbě vroucnosti:
Chceme—lině—
čeho na Pánu Bohu dosáhnouti, tu půst modlitbě slouží za křídla
mohutná, na kterých vznáší se duše k nebesům. Tělo postem
jest přemoženo, & duše odděluje se od těla a snadno zalétá tam
do ráje k Pánu Bohu. .
Tot“ byly důvody. jež vedly svatého Mikuláše ke přísnému
postu a ke zdrželivosti. Ovšem mnohým zdá se půst věcí špat
nou, odpornou, avšak tací okazují, že žijí zde na světě ne pro
Pána Boha, ne pro Pána Ježíše, nýbrž pro sebe, pro své tělo,
pro svět, a proto také za to' obdrží odměnu od toho, pro koho
žili, komu sloužili. Ti, kteří brojí proti postu, ti nejsou dobrými
katolíky! Katolík dobrý, upřímný, ten má V\úctě půst a přesně
jej zachovává, jak činil svatý Mikuláš. Ta svatost, kterou vynikal
sv. Mikuláš po celý život svůj, ta byla ovocem postu, ovocem
zdrželivosti. O, kéž příklad svat. Mikuláše nakloní každého ka
tolíka, jenž dal se svésti hlasem světa, a od postu se vzdaluje
a Církve svaté neposlouchá, aby pro spásu duše své půst zacho—
vával, mrtvil tělo své, pamatoval na odměnu v nebesíchl

ll.

&) Ta duše, která silná jest v sebezapírání, v mrtvení sebe,
ta ráda zalétá k nebesům v modlitbě, a pak ozářena jest leskem
slávy Boží. A ten odlesk slávy Boží v srdci našem budí ctnost,
lásku k Pánu Bohu. »lgáska Boží rozlita jest v srdci vašem skrze
Ducha Sv., jenž nám dán jeste, tak čteme v Písmč svatém, láska
k Bohu nade všecko, ze vší síly, z celé duše, ze vší mysli, když
člověk v Bohu, jakožto bytosti nejlepší, nejvýš dokonalé největší
zalíbení má, a ze vší síly se vynasnažuje, aby se Bohu líbil. Ta
ková duše nalézá své potěšení, svou radost jedině v plnění zá
kona Božího. Taková duše, která hoří láskou ,k Bohu, vše opouští,
jmění, tělo i život, přátely, příbuzné, čest a slávu, vše opouští
pro Boha! Láska k Bohu vše přemáhá a vše klade stranou, je
nom Pánu Bohu přednost dává. Jako olej, vleje-li se naň voda,
vždy na vrch vyplývá, tak má láska k Bohu vždy první místo,
vše jiné jest jí poddáno, a jmenovitě, co se Pánu Bohu protiví,
to zcela ustoupí; ano i věcí dovolených ke cti a slávě Boží láska
dovede se odříci!
Taková láska k Bohu, k Pánu Ježíši vedla svatého patrona
chrámu tohoto k tomu, že odhodlal se věnovati celý život svůj
Pánu ježíši a stal se knězem. Ta láska to byla, která vedla jej,
že opustil domov svůj, své pohodlí, bezpečnost a vydal se na
cestu dlouhou, na pout“ do jerusaléma, aby uctil sv. místa, kde
Pán ]ežíš žil, trpěl a umřel za spásu naši, kde z mrtvých vstal
a vstoupil na nebe. Svatý Mikuláš nedbal ničeho, nepohodlí,
nebezpečí, obtíží cesty, "jej vedl svatý plamen lásky k Bohu, jej
vedlo srdce planoucí svatým “nadšením a touhou pomodliti se
tam, kde Spasitel náš se modlil. A Spasitel odměnil tuto lásku
zázrakem! — Svatý Mikuláš, když plavil se po lodi, najednou za
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úplně jasného počasí pravil lodníkům: Bude bouře, přistaňte
někde ke břehu, aby se nestalo neštěstí; avšak plavci nevšimli
si toho, ba odměnili světce posměchem. Však náhle zdvihl se
vítr, povstala bouře, hrom burácel, loď málem že se nepotopila.
Tu prosili plavci všichni svat. Mikuláše, aby, se modlil k Pánu
Bohu za ochranu. Sluha Boží klekl, vroucně se modlil, a hle,
bouře se utišila, a loď klidně plula po moři.
Svatý Mikuláš pak spatřil místa utrpení Páně. O, kdo vy
_ píše tu vroucí zbožnost, se kterou prodléval svatý patron máš na
místech těch? Jak dojato as bylo srdce plné lásky k Bohu na
tom místě, kde Pán Ježíš duši'vypustiL> Jakou as radostí za—
chvívalo se srdce sv. Mikuláše na místě hrobu Božího, kde.Pán
Ježíš vstal z mrtvých? Jakou touhou as hořela duše sv. Mikuláše
na tom místě, kde Pán Ježíš vstoupil na nebesa? O, kdo dovede
vypsati ty vroucné city světce našeho? O, kdo vystihne ty my
šlenky svaté, které jej naplňovaly? Dokonal svatý Mikuláš celou
pouť, a následkem této bylo, že z lásky k Pánu Ježíši odřekl se
úplně světa, zbavil se pro Pána Ježíše i svobody své a vstoupil
do kláštera.
O, jak vznešený to příklad pro nás, příklad lásky k Pánu
Ježíši, nám, kterým jest obtíží plniti lehká přikázání církevní, nám,
kterým za těžko jest jíti do chrámu Páně, světiti den sváteční,
protože milujeme více svět a radosti jeho než Pána Boha, tvůrce
svého. Ta světská láska však neupokojí; ta činí člověka nešťast
ným, nespokojeným. Jen láska' k Bohu dává srdci klid a mír,
a proto obrat se jeden každý duší svou k Pánu Ježíši, opust ty
marné touhy, marná snažení světa, a naplň srdce své láskou,
láskou

k Bohu nade všecko!

—

V

b) U sv. Jana, miláčka Páně, čteme: »Rekl-li by kdo, že
miluje" Boha, a nenáviděl by bratra svého, lhář jest; kterak bude
moci milovati Boha, jehož nevidí, když nenávidí bratra svého,
jehož vidířc A to pravda jest: pravá láska k Bohu spojena jest
s láskou k bližnímu. Jinak není ani možno! Milujeme-li někoho,
jest nám i podoba, obraz jeho milý, drahý. A bližní jest obra
zem Božím. Milujeme-li tedy'Boha, i obraz Jeho, bližního, milo
vati musíme. Avšak ne všickni plní zákon lásky ke bližnímu,
neboť mnozí ani nevědí, v čem tato láska záleží. Svatý Augustin
učí: »Jedna jest láska tělesná, která jest mezi mužem a ženou.
Druhá jest vrozená, která jest mezi otcem a synem, bratřími a
sestrami, a rodinou a z téže krve pochází. Třetí jest láska tova-r
ryšská, kteráž povstává ž obydlí a sousedství, ze společného umění,
_2eznámosti a přízně. Ctvrtá jest láska ctnostná, kterouž milu
jeme lidi pro jejich chvalitebne' vlastnosti, nauk-y, pobožnost, vě
hlas, a těm podobné ctnosti. Všecky tyto lásky však nejsou do
Statečny k vyplnění zákona lásky ke bližnímu, nebudou—li smě
řovati ke konci nadpřirozenému, to jest, nemilujeme-li bližního
Jedině pro Boha, že tak Bůh kázal, že bližní tvůj rovněžvjako ty
jest obraz Boží.; — Tot ta_ pravá láska křesťanská, kterou
hlásal Pán Ježíš celým Svým životem. Krásně ji vylíčil apoštol
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národů Pavel, když praví: >Láska trpělivá jest, dobrotivá jest;
láska nezávidí, nečiní nic na chloubu, nenadýmá se, není cti
žádostivá, nehledá, což jejího jest, nevzpouzí se, nemyslí zlého,
neraduje se z nepravdy, ale raduje se pravdě, všecko snáší, všemu
věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.: Tak vypisuje svatý
Pavel pravou lásku ke bližnímu, která vede k tomu, abychom
o bližním dobře smýšleli, jen dobře mluvili, a také jemu dobře
činili. —

Takovou lásku právě nalézáme u sv. Mikuláše. On miloval
bližního tak, jak nás učil Pán Ježíš. Majetek, který zdědil po ro;
dičích svých, nepovažoval leč za sobě svěřený od Pána Boha,
sebe mněl jen za správce jmění toho a proto používal veškerého.
jmění ke blahu bližních svých. »_L.áska(lobrotivá jest,: napsal
svatý Pavel, a dále >láska nenadýmá se:. A tak také sv. Mi
kuláš potají, ne veřejně před lidmi, pro chválu lidskou, konal.
skutky dobré.
.
Znám jest vám, drazí v Kristu, příběh z jeho života, kterak
zachránil tři panny od života nepočestného. V rodném městě
sv. Mikuláše upadl jakýsi urozený pán v bídu, a nevěda si po
moci, chtěl, aby dcery jeho vedly život nepočestný. Sv. Mikuláš.
dověděv se otom, v noci potají přišel k domu onoho pána,
a pootevřeným oknem vhodil do světnice sumu peněz, která na
věno stačila, že jedna z dcer mohla se provdati, a tak učinil po,—
tají třikráte a vysvobodil dívky ony. Když po třetí házel dar
svůj oknem, vyběhl onen obdarovaný, a tak prozrazen byl šle
chetný dobrodinec. Obdarovaný vrhl se k nohám světcovým a
děkoval, leč svatý Mikuláš pravil, že jenom vyplnil křesťanskou
povinnost.
A to, drazí v Kristu, i naší povinností jest! [ máme po—
máhati bratřím svým z lásky k Bohu, konati skutky lásky ke
bližnímu! Kolik z nás, drazí v Kristu, by nebylo kleslo ve hřích,
kdyby byl přišel takový dobrý přítel, takový Mikuláš, který by
byl pomohl, poradil, uvedl na cestu dobrou. A není potřeba
vždy peněz, abychom zachránili bližního; často bývá to pomoc
jiná, at práce, at pokrm, ať cokoli jiného, často dobrá rada, dobré
napomenutí zachrání bližního před bídou, před škodou, před
hříchem. Č), plň každý povinnosti lásky ke bližnímu, jako svatý
Mikuláš, konej každý skutky dobré! Vždyť Pán Ježíš řekl: »Co
jste jednomu z maličkých těchto učinili, mně jste učinili.a Když
učiníš tedy skutek dobrý bratru svému, nečiníš jej člověku, ale
Bohu, Pánu ježíši. Pán ]ežíš Sám. to řekl: »Mně jste učiniliíc
A Pán ježíš to oplatí, tak jako odplatil sv. Mikuláši.
Ill.

Z lásky k Pánu Bohu vstoupil sv. Mikuláš do kláštera. Ale
z kláštera vyvedla jej Prozřetelnost Boží přímým rozkazem. Pán
Bůh Sám mu nakázal, aby vrátil se zase na své působiště do.
města Myry. Tu právě uprázdnil se stolec biskupský a duchoven—
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stvo sešlo se k volbě nového biskupa Když vzývali Ducha Sv.,
bylo vnuknuto nejstaršímu z nich, aby zvolili za biskupa toho,
jenž první přijde do kostela se jménem Mikuláš. Náš sv.-patron
dle svého obyčeje vstal ráno časně a šel klanět se Pánu Ježíši
v nejsvětější Svátosti přítomnému. Kněžstvo čekalo v kostele na
prvního. A hle! Byl to náš sv. patron! S jásotem obklopili jej:
»Tento jest biskup! Sám Bůh jej posíláhr Tak posvěcen jest na
biskupa sv. Mikuláš. Byl-li již jako kněz vzorem svatosti, tak
rovněž vynikal jako biskup. Mám líčiti jeho pastýřskou hor
livost? Mám vyprávěti, jak přísně nyní jako biskup se postil,
jak se kál.> Mám hlásati, jak se ujímal vdov a sirotků, ne
mocných, chudých a zajatých? Sv. biskup naplnil v čas biskupování
slova sv. apoštola Pavla: »Pro Krista Pána všem všecko učiněn
jsem.“ Nebudu líčiti ty velké skutky sv. biskupa, avšak nemohu
opomenouti, abych vám, katolíci drazí, neukázal jednu ctnost,
která zdobila obzvláště sv. Mikuláše. Byla to láska a úcta k nejsv.
Svátosti, láska a úcta k Pánu ježíši přítomnému v nejsvětější
Svátosti. Svatý Mikuláš již jako kněz ráno časně vstával a pospíchal
do chrámu, aby tam klaněl sc Pánu ježíši v nejsv. Svátosti,
a jako biskup tuto úctu ještě rozmnožil. Když'sloužil mši svatou,
na celém těle jeho viděti bylo, s jakou skroušeností tuto sv. oběť
vykonává, ba slzy mu kanuly po tvářích, když slovy: »Totoť jest
tělo mé,< »Totot' jest krev má,: proměnil chléb a víno v tělo
a krev Pána ]ežíše. A pro toho Pána svého věrný služebník trpěl
i v žaláři, a vyvázl odtud jenom smrtí svých pronásledovníků.
A hle, katolíci drazí, tam na oltáři ve svatostánku, tam jest
také Pán ježíš! Tam Jemu také vy můžete ukázati svou lásku,
jemu se klaněti jako svatý Mikuláš! Pán ježíš ve svatostánku na
vás čeká, On touží po vás, abyste k Němu přišli! A vy byste
nechtěli klaněti se tomu Synu Božímu. který tak vásmiloval, že
Sám za pokrm duší vašich se dává? Nechtěli byste následovati
svého sv. patrona?
*

*

*

Praotcové vaši, když stavěli tuto svatyniazvolili si sv. Miku
láše za svého patrona, slíbili Pánu Bohu za sebe i za vás, že
budou věrně Pánu Bohu sloužiti a následovati ve ctnostech sv.
Mikuláše. Nuže, plňte ten slib předků svých! Budte. takovými,
jako byl svatý Mikuláš! Následujte jej v sebezapírání, v lásce
k Bohu, v lásce k bližnímu, v lásce k té drahé Svátosti oltářní!
Pak budete také následovati Krista Pána, jehož věrným sluhou
svatý Mikuláš byl, život váš bude životem opravdu katolickým.
Katolíci drazí, v úvodu ku dnešní řeči praviljsem, že v Církvi
svaté máme obcování svatých, poněvadž všichni ke svatosti po
voláni jsme, a že tato dnešní slavnost jest vyznáním víry naší
v obcování svatých. Nuže, snažme se býti podobní sv. Mikuláši,
a pak to obcování vaše, ten život váš nebude jenom sejmenovati
obcováním svatých, poněvadž ke svatosti povoláni jste—“ale bude
opravdu obcováním svatých, poněvadž svatými budete! Apak, až
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vás Pan ježíš k sobě povolá, se sv. Mikulášem dobře budete moci
říci: ,»V Tebe, Pane, doufala duše má, přijmi ji v ruce Svéla
A Pán ježíš odpoví: »Služebníče věrný a dobrý, že jsi nad málem
byl věrný, nad mnohým tebe ustanovím. Vejdi -v radost Pána
svého.c

Amen.

Fr. Wolf, kaplan v Jaroměři.

Řeč na oslavu padesátiletého jubilea vlády
císaře Františka Josefa ].
(Může se přednášetí na neděli II. adventní.)
»Aj, já posilám anděla svého před tváří
tvou, kterýžto připraví cestu tvou před
tcbou.Mat. 11, 10.

Dnešní sv. evangelium vypravuje, jak sv. jan Křtitel z vč
zení posílá 2 učenníky, kteří by se zeptali Pana ]ežíše, zdali On není
zaslíbcným Mcsiášem. A tu Pán ježiš oslavuje Svého předchůdce
a nazývá jej větším proroka, ježto neviděljan Křtitel pouze vduchu
Mesiáše, ale skutečně mohl naň ukázati jako na Beránka, jenž
snímá hříchy celého světa. Ano, jan byl oním andělem, jenž před
cházel a připravoval cestu pro příští příchod Mesiáše. Ale dnes
s janem Křtitelem se obírati nebudeme. Konámet zvláštní zlavnost,
při níž překypuje srdce všech poddaných radostným plcsáním.
Jeho Veličenstvo císař a král František Josef [. slaví padesáti—
leté jubileum svého blahodárného panování, a ptám se vás, který
katolík s upřímným srdcem by nebyl pamětliv svého milovaného
»zeměpána, kdo by z hloubi srdce svého nezvolal: »Zachovej nám,
Hospodine, císaře a naší zeme.? I já dnes v myšlenkách k němu

zalétám, vzpomínaje na něho 1. jako na panovníka

sprave

dlivého;_2. jako na panovníka dobrotivého; 3. jako
na panovníka upřímně lnoucího ke katolické víře.

Pojednání.
1, Dnes, rozmilí v Kristu, sla-víme jubileum panovníka a

mocnáře spravedlivého, a proto jsme ochotninejvroucnějši díky
vzdáti svému Bohu.
Dobrý a řádný katolík považuje stát za četnou &velikou ró
dinu a panovníka za otce této četné rodiny, a proto úctu, lásku
a poslušnost ochotně prokazuje panovníkovi jakožto svému
otci, dobře věda, co Bůh. zaslíbil na hoře Sinai zdárným dětem
už zde na zemi. Dobrý katolík tedy rád mocnáře svého ctí, mí
luje a poslouchá, modlí se zaň a děkuje denně Hospodinu, že
mu dal tak vznešeného a spravedlivého mocnáře. Kristus Pán
Sám velel,“ bychom dávali císaři, co císařovo jest. A jeho
učenníci s dostatek to vysvětlili. Tak sv. Pavel píše v listě k Rí
manům 13, 1.-—5.: »Každá duše mocnostem vyšším poddána buď;
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neboť není mocnosti, leč od Boha, a kteréž jsou, ty od Boha jsou
zřízeny. Protož, kdo se mocnostem protiví, zřízení Božímu se pro-"
tiví; a kteří se protiví, odsouzení sobě dobývají. Neboť knížata
nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož, chceš-li
se nebáti mocnosti? iň dobře a budeš míti od ní chválu. Protož
z potřeby poddání buďte, ne ze strachu před trestem, ale také
pro svědomí.<<— Týž apoštol píše zase k Timotheovi 2, 1.—2.;
».Prosím pak především, aby činěny byly prosby, modlitby, pří
mluvy, díkůčinění za všecky lidí, za krále i Za všecky, kteří jsou
postavení ve vysokých úřadech, abychom pokojný a tichý život
_vedli ve vší pobožnosti a čistotě, neboť to dobré a vzácné jest
před Bohem,

Spasitelem

naším.<< ——Tyto povinnosti ne méně

přísně ukládá i svatý Petr: »Poddáni buďte tedy všelikému
zřízení pro Boha; buďto králi jako nejvyššímu, aneb' vladařům
jako od něho poslaným ku potrestání zločincův a ku pochvale
moudrých.<< jinde zase: Všecky ctěte, »Boha se bojte a krále
v uctivosti mějtela
Q

——7, bázně Boží, jenž soudcem a mstitelcm

jest neposlušnosti, máme krále v uctivosti míti a jej ctíti. Svatý
apoštol Petr žádá na nás poslušnost nejen k vrchnostem dobrým,
ale i k zlým a nehodným,
Katolík, jenž více cení a váží si zákonů Božích než lid
ských, bývá považován za občana druhé třídy; přece nicméně
vladaře a svého mocnáře cti a modlí se zaň, by mu Bůh vše
mohoucí udělil v hojnosti svých vzácných darů. Proto už Tertul
lian odmítl naprosto výčitku činěnou prvním křesťanům, jako by
byli špatnými občany: »Křesťan není nepřítelem vůbec nikomu,
tím méně vladaři, vždyť ví, že jej Bůh Sám ustanovil, a proto
už cítí se zavázán ve svém svědomí panovníka ctíti, milovati a
jemu to nejlepší vůbec přáti.4 ——jest-li tedy katolík podob
nými city proniknut, pokud ovšem nechce své svědomí porušit,
každého vladaře ctí, čím více máme a musíme si vážiti svého cí—
saře a krále a Pánu Bohu ponížené díky vzdávati v tento den,
kdy si připomínáme zvláště, že tento vladař po 50 dlouhých let
od 2. prosince l,. P. 1848 všecko své počínání, snažení i chtění
k tomu obracel, by všem svým národům povždy spravedlivě vládl.
jedinou starostí jeho jest a bylo chrániti práva poddaných. Ani
protivník, ba ani nepřítel nemohl by dokázati, že by směl kdo
v jeho říši za jeho SOletého panování bez trestu práva slabších
nohama šlapati a je urážcti.'Ba i sami vzdálení sousedé musí do—
znati, že jeho Veličenstvo bylo spíše nakloněno k tomu, bezpráví
trpěti než činiti. Proto jásají dnes bratři Rakušané, ba vroucně
děkují svému Bohu, že jim dal císaře, jenž jim tak dlouho a spra
vedlivě panuje!
_
2. Dnes však, rozmilí v Kristu, neslavíme jen jubileum pa
desátiletého. panování císaře, knížete spravedlivého, ale též nejvýše

dobrotivého.

Dobrota srdce a laskavost k poddaným je téměř dědičnou
vlastností v nejjasnějším rodě [„othrinsko-I—labsburgském. Téměř
každá stránka dějin naší říše svědčí _o pravdivosti našeho tvrzení.
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Svou otcovskou lásku prokázal za svého dlouholetého panování
císař František Josef ]. neunavnou starostlivostí, světoznámou ště—
drosti a upřímnou a vřelou účastí na všech osudech svých národů.
Když v pozdní chvili noční odešel si odpočinout, ranní jitro už
zastihlo jej při pilně práci. I noční cestování nebránilo mu. aby
se neoddal pracím svým následujícího dne. Věru stěží bychom
našli vladaře, jenž by tak věrně a vytrvale plnil těžké povinnosti
stavu svého jako náš nejmilostivější císař Pán. V pravdě jasným
vzorem on jest už od svého nastoupení až po dnešní den u vy
konávání svých vznešených povinnostíjak svým četným poddaným,
tak zvláště svému úřadnictvu. Známa jest jeho velká štědrost, jež
nedopouští, aby se jeho vznešená ruka kdy zavřela neb ucho od—
vrátilo od vyslyšení vroucí prosby. Pomníky své světoznámé ště
droty postavil si četné nejen ve své říši, ale i mimo (v Rímč,
v Jerusalémě atd.). Ještě více otevřel srdce své plné dobroty v čas
.neštěstí živelních, v čas povodní, zemětřesení, požárů, moru, hladu
& neblahých následků nutných válek. Jak často v těch smutných
dobách osobně těšil, povzbuzoval a podporoval neštastníky a hleděl,
by co nejdříve usušil slzy, zhojiv rány zasazené. Dobrota srdce
je známa nejen národům jemu svěřeným, ale i cizím, takže nám
záviděti mohou mocnáře tak laskavého, tak dobrotivého. Proto,
nemáme-li dost příčiny, abychom dnes nepoděkovali společně
Hospodinu, Bohu svému, za tak dlouhé & požehnané panování
svého mocnáře, bychom nezazpívali na konec 5 vděčným srdcem'
„Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem<<?
3. Konečně dnes jásáme a plesáme z onoho důvodu, že náš

vznešený jubilant jest v pravdě mocnářem katolickým; jestit' dě
tinně oddán naší pečlivé mateři — katolické Církvi. Katolík, jenž.
nerad ruší povinnosti mu uložené, cti a váží si každého mocnáře
jakožto zástupce Božího, ať je vyznání jakéhokoliv. To jest věru
dobře známo, že katolíci jsou vždy a všude dobrými poddanými,
a dějiny svědčí, že mnozí králové na katolickou věrnost a loyálnost
hřešili, ježto potvrzovali zákony proticírkevní a tudíž nesprave
dlivé, a přece katolíci svým jměním a krví bránili takového krále,
ač odpírali uznati jeho zcela nespravedlivé zákony, dobře vědouce,
že více sluší poslouchati Boha než lidí. Když pohanský soudce
Martinián mluvil k bisk. antiochenskému, sv. Achatiovi: Ty musíš
přece naše vladaře milovati, ježto se stavíš pod ochranu jejich,
odvětil mu sv. biskup: Komu více leží blaho císaře na srdci a
kdo více miluje císaře nad křesťany? -— Když tedy katolíci mi
lují svého vladaře a ctí jej, třebas byl jiného vyznání, čím více
musíme si vážiti, když je stejné víry s námi a když dobrým pří
kladem nám ve věci nejdůležitější, jako je'sv. náboženství, před—
chází jako náš císař Pán! On věru nejen svědomitě plní své ná
boženské povinnosti, nejen prokazuje úctu biskupům a dětinnou
oddanost ke Sv. Otci _Lvu XIII., ale on se stále stará o zacho
vání a rozšíření naší svaté katolické Církve. A kdyby tak mnozí,
kteří za jeho panování brali tučné platy, byli takovými katolíky
jako Jeho Veličenstvo, a to od ministra až do posledního kan—
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“celisty, od místodržitele až po soudního sluhu, od rektora univer
sity až po venkovského podučitele, od polního maršálka až po
desátníka zemské obrany, pak by to s Rakouskem lepe dopadalo
a mnohé slzy byly by ušetřeny zůstaly a nebyl by musil tak mnoho
nepříjemných okamžiků zažiti, jako už zažil.
Nejlepší přítel bývá poznán v nouzi (praví přísloví), a tu
ien se zmíňuji o neblahém postavení Sv. Otce v Rímě za nynější
vlády, připomínám tak zvaný kulturní boj v Německu a nové
školní zákony v Rakousku. Táži se: nebýti jeho Apoštolského
Veličenstva, co by se dělo se sv. Otcem v lxímě, kam- by se byli
uchýlili mnichové a kněží z Německa vyštvaní, zdaz by se zde
v Rakousku už nenaplnilo Kristem pronesené proroctví: »Ven

ze škol vyženou vásla?

Ano, nejeden, ale sto důvodů máme, abychom dnes po—
děkovali Pánu Bohu, že nám dal císaře katolického, a tisíc příčin
máme, abychom dnes poděkovali Pánu Bohu, žeJeho Apoštolské
Veličenstvo po 50 let v síle a zdraví zachoval. S tímto díkem
však společně předneseme i prosbu novou, by milostivý a milo—
srdný Hospodin ráčil našeho císaře Pána ku slávě Rakouska ještě
dlouho zachovati a jemu poslední zbytky jeho žití osladiti, by
viděl ovoce požehnané vlády své. u svých věrných národů. Jednou
pak aby mu ráčil zde tak trnitou a těžkou korunu zaměniti ko
runou svěží a zásluh plnou tam na věčnosti. Kéž by každý, pro-'
niknut díky a společnou prosbou, z celého srdce hlasitě zazpíval
dnes s námi naši rakouskou císařskou hymnu: »Zachovej nám, Ho
spodine, císaře a naši zem !<< Amen.
Dle Ondřeje Hamrle-a Cs. S. R. volně přeložil Em. Balcar, katecheta.

Řeč/"na oslavu padesátiletého jubilea vlády
císaře Františka Josefa I.
Milá a dojemná slavnost svedla dnes, drazí posluchači, kroky
naše do tohoto chrámu Páně. My dnes oslavujeme padesátileté
jubileum vlády našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka
_joseíaI. Tohoto roku totiž, drazí posluchači, bude tomu dne
2. prosince 1898 padesáté let, co náš milovaný císař pán nastoupil
na stolec slavných předků svých. Proto, drazí přátelé, všichni ná
rodové Rakousko- Uherští plesají a díky Bohu vzdávají, že nám
našeho nejmilostivějšího panovníka tak dlouhou řadu let při zdraví
zachoval a proto radujme se i my dnes, a tato dnešní slavnost
není leč upřímným, okázalým projevem toho, co v srdcích svých
tak vřele cítíme; totiž projevem oddanosti & lásky k našemu .mi
lovanému panovníku.
Z dvojí příčiny, moji drazí, oslavujeme dnes padesátileté
jubileum. První příčina jest ta, ze jsme příslušníky a obcany státu
Ra-kousko Uherského &jako takoví musíme plesati a se radovati,
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když náš panovník raduje se a plesá! A druhá příčina jest nám
ještě bližší. Oslavujeme dnes jubileum císařské jako členové a sy
nové národa českého a jako takoví máme vskutku proč oslavo
vati jubileum císaře pána. Neboť jest to myšlénka našich nejpřed
nějších vlastenců, že trvání národnosti české úzce souvisí s trvá
ním říše Rakousko—Uherské a proto jest na nás, abychom se chá
pali každé vhodné příležitosti, již můžeme posilniti myšlénku
rakouskou. A tak, drazí posluchači, oslavujíce dnes toto památné
jubileum jeho Veličenstva, kráčíme jen v stopách svých'velkých
vlastenců.
Než, přátelé drazí, nejen tyto povšechné, abych tak řekl, dů
vody, nutí nás, abychom důstojně oslavili jubileum jeho Veličen—
stva, jsou to ještě jiné důvody zvláštní, důvody totiž vyplývající
z osobních vlastností našeho milovaného panovníka. A proto,
drazí posluchači, předsevzal jsem si, „abych dnešní radostnou ná
ladu 'zvýšil, nejpřednější a nejkrásnější vlastnosti našeho milova
ného panovníka před oči vám postaviti.
Nejpřednější povinností každého moudrého panovníka jest,
aby pokoj a mír svým národům zachoval. Kde, drazí posluchači,
zuří válka, tam veta je po blahobytu, veta po pokroku nějakém;
kde zuří válka, tam vázne průmysl, vázne 'obchod, tam též nedaří
se vědě, umění. Preč? Poněvadž blahobyt národů, rozvoj vzděla
nosti, průmyslu, obchodu předpokládá jako první podmínku mír,
pokoj v zemi. Toho dobře vědom si byl náš nejmilostivější císař
a proto jeho nejpřednější snahou jest od počátku jeho vlády, aby
žádoucí mír zajistil svým národům. Slyšte jen, drazí posluchači,
co praví náš panovník brzo po svém nastoupení na trůn ve svém
manifestě k Uhrám: »Naší první a'ncjmilejší povinností bude,
naše veškeré síly věnovati klidnému rozvoji blahobytu a štěstí
našich národů.< Vidíte z toho, drazí moji, s jakým předsevzetím
ujal se vlády náš nejmiiostivější císař pán. Před jeho zrakem ne—
blýskají se žádné- výbojné přeludy, žádné dobrodružné s jinými
státy 'zápletky, nic takového —„—--jemu
tane na mysli jako skutečně

moudrému panovníku jen jedna věc, totiž .mír, pokoj národů a
íento mir jim zachovati klade si za úkol svého života, za úkol
své vlády.
Tdto mé tvrzení nijak neoslabuje snad ta okolnost, že náš
nejr'nilostivějši císař vedl též války. Myslím tu na války roku 1859
proti králi sardinskému, Spojenému s Francií, a na války roku 1866
proti králi pruskému na severu a proti králi sardinskému na jihu.
Neboť vedl-li náš panovník tyto války, vedl je proto jen, poněvadž
byl k tomu donucen okolnostmi. Byla to čest koruny, čest a váž
nost říše, bylo to ohrožené dědictví, jež on po předcích obdržel
a jež nepřátelé mu odníti chtěli. Nikdy však to nebyla snad
osobní jeho choutka neb touha po výbojích. jak on sám vjednom
svém prohlášení k národům rakouským pravi: “»Výbojů nikdy
jsem nevyhledával

!<<

Než, drazí posluchači, i tenkráte, kdy musil k vůli lesku
koruny, k vůli cti a vážnosti říše, k vůli ohroženému dědictví
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národy do zbraní volati, ukazuje náš milovaný panovník, jak
těžkým srdcem sahá k tomuto poslednímu prostředku, ukazuje,
že on vlastně při tom nejvíce duševně trpí! Tak ve svém mani—
festu před válkou roku 1859 doslovně takto pravi: »Já s truchlí—

vým srdcem patřím, jak válka tisíce mých věrných poddaných
o život a jmění připraviti hrozí, ale srdce musí umlknouti, jestliže
čest a povinnost to l<_áže.aZ těch slov vidíte, drazí moji, že srdce
milovaného panovníka všecko jiné by přálo svým národům, jen
ne válku; ono proto truchlí, když musí tuto zvěst sděliti svým
národům, než ono přec musí umlknouti, utišiti se, ana tak káže
čest a povinnost. A v témže manifestě praví dále náš milovaný
panovník: »Poněvadž všecky pokusy cestou smíru se dorozuměti
se rozbily, tak nezbývá jiného nic, než aby nutnost stala se po
vinností;<< chce tu říci, poněvadž mírně se dorozuměti nešlo,
jsme nuceni po zlém a proto vnucená válka stala se nám po—
vinností.
.
Z toho vidíte, drazí posluchači, že nejpřednějším skutkem po
vahy našeho milovaného panovníka jest mírumilovnost. On to sám
nezapírá, on se k tomu sám přiznává, a to zvláště tenkráte, když
má vésti válku. Ajestliže, drazí posluchači, my národové rakouští
od roku 1866 těšíme se míru a žijeme v pokoji se všemi okol
ními mocnostmi, máme za to jedině děkovati svému milovanému
panovníku, jeho moudrosti, jeho obezřelosti, jeho mírumilovnosti,
nebot on neváhal k vůli udržení míru svým národům spojiti se
a podati ruky přátelské těm, kteří byli úhlavními jeho nepřátely,
kteří říši jeho napadly, totiž s králem pruským a italským. jest
tedy patrno, že nejkrásnější vlastností našeho milovaného panov
níka jest mírumilovnost.
'
.
Než, drazí posluchači, mýlil by se tu každý, kdyby se měl
domnívati, že náš panovník proto miluje avyhledává mír, protože
je povahy slabé, povahy bojácné! Opakuji, mýlil by se nesmírně.
Neboť náš nejmilostivější císař a král při své mírumilovnosti jest
panovníkem povahy neohrožené, srdnaté, chrabré! Tuto svou ne—
ohroženóst ukázal již jako mladý arcikníže roku 1848 na bojišti
italském. A známo jest, že náš milovaný panovník vbitvě uSanta
Lucia tak neohroženě a udatně si vedl, že nejvyšší velitel naší
jižní armády, náš nezapomenutelný František Radecký o něm hned
po bitvě referoval, »že se vyznamenal srdnatostí, neohrožeností.r<
Podobně když jako císař musil tasiti meč proti podvratným živlům
v Uhrách, aby proti nim uhájil své dědictví, nedíval sejen z dálky
na vojíny své pro něho krev vylévající, ale zároveň s nimi v kří
žovém ohni stál. Památná jest v tomto ohledu bitva u Raabu r. 1849
dne 2. července, kde skutečně náš milovaný císař pán vystaven
byl nebezpečí smrti jako každý jiný vojín. A když r. 1859 byl
nucen válku vésti proti králi sardinskému, neváhal ani potom
postaviti se v čelo svých věrných vojínů, jimž mysli a srdnatosti
dodával, jež vzmužoval slovy: »Ku předu vojáci, také já jsem
chotěm, manželem; i mne může ztratit manželka, i mne mohou
ztratit

dítky.<< '
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Než, drazí posluchači, mír zachovati svým poddaným není
ještě všechno. — Co je do míru, když by obyvatelé měli hynouti
hladem, strádati nedostatkem. Mírumilovnost jest krásná vlastnost
“panovníka, než jest třeba, aby v ní pojila se upřímná, otcovská
péče o blaho národů. A i touto vskutku otcovskou péčí vyzname
nává se náš milovaný panovník. Hned jak nastoupilna trůn svých
otců, procestoval země a království jemu svěřená, aby se osobně
o potřebách a nedostatcích těchto zemí přesvědčil a hleděl potom
přiměřenými zákony nedostatkům & potřebám těm odpomoci.
Náš milostivý panovník dobře jest přesvědčen, že hmotné
blaho lidu jen tehda je možno, jestliže dostane se lidu potřebného
duševního vzdělání, a proto první snahou jeho bylo, aby všeobec
ného a dostatečného vzděláni účastnými se stali veškeří jeho pod
daní. A vůbec musíme vyznatí, že pod hřejícími paprsky milostivě
a moudré vlády našeho císaře a krále vzdělanost vůbec, zdravý
pokrok ve vědě, umění, obchodě, průmyslu tak velice postoupil,
že naše mocnářství Rakousko—Uherské za těchto padesát roků
vlády našeho milovaného panovníka vyšinulo se mezi nejvzděla
nější a nejpokročilejší státy vůbec. Tento duševní a hmotný blaho
byt národů, uspokojení jejich, tot' jedním z nejpřednějších cílů
vlády našeho císaře pána. jemu on věnuje největší část svého času
a od něho nedá se žádnou sebe krutější ranou, jíž osud ho na
vštěvuje, odtrhnouti. On stál u rakve svých rodičů, urakve svého
nešťastného bratra Maxmiliána, jenž v Mexiku nepřátelskou rukou
byl zastřelen; on stál u rakve mnohých svých blízkých příbuz
ných, on stál u rakve svého milovaného, pro nás nezapomenutel
ného syna králeviče Rudolfa, všichni národové rakouští lkali sním
.— než on pamětliv jsa své nejsvětější povinnosti, která jest starati
se o blaho národů, vzchopil se k nové, čilé práci; on pracuje
a stará se o blaho naše_podnesstouže neutuchající svěžestí ducha,
jak tomu bylo před padesáti lety, kdy vládu nastoupil.
Konečně chci se dotknouti ještě jednoho krásného činu po
vahy našeho milovaného mocnáře. Ona vyniká totiž příkladnou
zbožnosti. Náš císař pán jest katolíkem s duší, s tělem. On uka—
zuje nám svým jasným příkladem, že za víru. zbožnost netřeba se
styděti. On vyvrací 'svým životem tu pošetilou domněnku, jakoby
:zbožnost byla jen majetkem duší nevyspělých, nedosti osvícených
nebo chudiny. Naopak u něho, jako uvšech velikých mužů tohoto
století, jako byl náš nezapomenutelný Palacký, anglický Glad
stone, vidímc, jak víra, zbožnost jako zářná aureola pojí se k ostat—
ním ctnostem, jimž tím většího lesku dodává, čím větší a hlubší
sama je.
Náš nejmilostivější císař a král takřka 'denně přítomen je
nejsvětější oběti mše svaté, on přijímá vícekráte do roka svaté
svátosti, svátost pokání, nejsvětější Svátost oltářní, on účastní se
veřejných pobožnosti, zvlášť neopomene nikdy účastniti sescelým
dvorem svým průvodu o Božím Těle.
Náš milovaný císař pán jest také dobře toho pamětliv, že
největším a nejkrásnějším přikázaním křesťanským jest přikázaní
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lásky k bližnímu a proto on jako žádný druhý panovník hledí
zmírnití bídu a neštěstí druhého. On rozdá každým rokem ne sta
tisíce, ale celé miliony, opakují miliony, a je známo, že od něho
nikdy ještě žádost za podporu at jednotlivce, atspolku, ať celých
krajů stížených živelními pohromami nepříznivě vyřízena nebyla.
A chcete-li věděti, jak daleko sáhá tato láska k bližnímu na—
šeho milovaného císaře a krále, pak vám ukazují pouze na jeho
přání, které projevil před svým jubileem minulého roku. — Dle
tohoto výslovného přání císaře pána národové rakouští nejlépe
oslaví jeho jubileum. jestliže je oslaví dobročinnými, ku blahu
a zmírnění bídy směřujícími památkami.
Přátelé drazí! Takového panovníka máme v čele naší říše
Rakousko—Uherské! Takovému panovníku svěřeny do rukou osudy
naše, osudy národů rakouských. Mám vás snad teď ještě vybízetí
k modlitbě za něho, mám vás vybízetí k citům oddaností? Ne
budu. Myslím, že by vás tojen urazilo. Modlitba, vroucí modlitba
musí plynouti vám všem se rtů sama od sebe za našeho milova
ného císaře pána, modlitba za to, že Bůh nám jej v těchto tak
rozbouřených padesáti letech při plném zdraví zachoval a mo
dlitba dále za to, aby nám jej ještě dlouhá a dlouhá leta zacho
vati ráčil.
A s touto modlitbou, doufám pevně, ozve scvsrdcí každém
zde přítomném též cit oddaností, lásky a věrností k našemu mí
lovanému panovníka, který zasvětil nám celý svůj život, své
veškery síly a snahy, a který tedy zasluhuje, abychom mu byli
věrní a oddaní v dobách dobrých i zlých. Amen.
Karel Fejtl, zámecký kaplan v Čimelicích.

Rádce duchovní.
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Katechese pro první třídu obecné školy
pětitřídné.
Dle pražské osnovy z roku 1888.
Napsal KLEMENT MARKRAB.

(Pokračováni.)

XXVII.
Dnes, milé dítky, budeme zase opakovati, a já myslím, že
budete pěkně seděti & odpovídati, třeba bych vám nevypravoval
žádných pohádek. Není—
li piavda?
Kdo pak byl vůdcem lidu israelského po smrti Mojžíšově?
— osue.
J Kudy přivedl Josue lid israelský do země zaslíbené. ——
Přes
řeku Jordán.
Co musili činiti Israelité v zemi zaslíbené? _ Musili dobý
vati tu zemí na pohanských národech, kteří bydlili v té zemi.
A co učinil Josue, když dobyli Israelíté tu zemi? Rozdělil ji
na dvanáct krajů aneb pokolení.
Jak se jmenovala potom ta země? ——Země israelská.
Kdo pak vodíval Israelity do válek po smrti Josue? —-—
Soudcové.
Proč se říká těm vůdcům soudcové? — Protože po válkách
lid israelský soudívali.
Jak dlouho panovali soudcové? — Čtyři sta let.
A kdo panoval v zemi israelské po soudcích? — Králové
Kteří králově israelští byli nejslavnější? — David a Ša—
lomoun.
Které město zvolil David za hlavní město? — Jerusalem.
Jaký byl David? ——Nábožný.

Co je to? — Rád se modlil a zpíval svaté písně.
Co mu oznámil za to Pán Bůh? ——
Že bude Vykupitel zjeho

rodu. že se mu budou klanětí cizí králové.
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A kdo byl králem po smrti Davidově? — Jeho syn Ša—
lomoun.
„
Co vystavěl král Salomoun? — Chrám.

Jaký chrám? — Veliký a krásný.
Kde ho vystavěl? ——V Jerusalémě.

Co bylo v tom chrámě nejdůležitějšího? — Truhla a v ní
dvě kamenné desky a na nich desatero Božích přikázaní.
Kdo byl králem po alomounovi? ——Jeho syn.
Co se stalo tomuto králi? ——Odtrhlo se od něho deset po
kolení a zvolili si nového krále.
Tak povstalo kolikeré království? — Dvojí.
Jak se jmenovalo menší, které mělo dva kraje, a jak větší,
které mělo deset krajů! ——Menší se jmenovalo judské a větší
israelské.
Která byla hlavní města v těchto královstvích? — V králov
ství judském Jerusalém, v království israelském Samaří.
Jací byli králové israelští? ——Hříšní.

Proč? — Protože stavěli na horách modly a říkali podda—

ným, aby nechodili do Jerusaléma klanět se Hospodinu, ale aby
se klančli těm modlám.
Co byli tedy králové i poddaní v království israelském? —
Modláři.
'
A od nich kdo se nakazil;> ——Někteří králové a poddaní

v království judském.
Koho posílal Pán Bůh k modlářským Israelitům? — Proroky.
Jací to byli mužové? ——Svatí.

Proč byli posláni k Israelitům? — Aby jich napomínali, je
těšili, jim hrozili.

„ A co činili proroci, aby dokázali, že jsou posláni od Boha?
——Cinili divy a předpovídali

budoucí

věci.

A když přece se nepolepšili Israelité, co poslal na ně Pán
Bůh? — Trest.
Který? — Království israelské bylo zkaženo od krále assyr
ského, hlavní město Samaří zbořeno, král, vzácní a bohatí od
vedeni do země assyrské.
Co to bylo.> ——Zajetí assyrské.

A podobný trest přišel na království judské: zajetí ba
bylonské.
Jaký rozdíl byl mezi obojím zajetím? — Ze zajetí babylon
ského navrátili se po 70'letech,
ského

vystavěli zase . . . ., ale z assyr—

. .. .

Když jste tak pěkně odpovídaly, dětičky, dopovím vám po
hádku o Palečkovi. Paleček vlezl ze strachu do klobásy. Ráno,
když řezník sekal maso v krámě, přišla děvečka starostova pro
maso. A ta byla z té vesnice, odkud pocházel Paleček. I koupila
klobásu s Palečkem. Svázala všecko, co koupila, do uzlu, vzala
uzel na zádaa šla domů. Najednou slyší na zádech nějaké hvízdání.
Paleček měl radost, že po tak dlouhém cestování domů se veze —
no ano, vždyt“ nešel pěšky! — a proto si hvízdal. Kuchařka složila
4-4:
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uzel, prohlížela všecko, ale ničeho neviděla. I svázala zase uzel,
vzala na záda a šla dále. Ale čtverák Paleček vytáhl šídlo abodl
* kuchařce do zad. Kuchařka zase shodila uzel,rozvázala, pro
hlížela všecko, a když nic nenašla, svázala uzel, vzala na záda
a šla dále. Paleček pozoroval, že jsou již blízko domova, vytáhl
šídlo & bžod, bžod dvakrát. Polekaná děvečka praštila uzlem a
utíkala domů, co jí nohy stačily. Paleček také nemeškal. Vylezl
z klobásy, vymotal se z uzlu, běžel domů a volal: »Tatínku,
pojdte se podívat, co ztratila děvečka starostovicl<< Otec šel, zdvihl
uzel s masem a přinesl ho starostovi. Ani otec, ani syn Paleček
nevzali si nic z toho uzlu. Věděliťoba, že by to byl hřích, kdyby
si vzali, co nebylo jejich. Co pak to je, děti, když vezme někdo,
co není jeho? -- Krást, krádež.
'A kdo jiným lidem krade, coje? ——Zloděj.
Slyšely jste, mjlé dítky, jak se dostal Paleček mezi zloděje,
a jak ti zloději třikrát ho naváděli, aby něco ukradl a jim dal.
A uposlechl Paleček? ——Ne.
Na koho si vždycky vzpomněl? — Na Pána Boha.
Ano, na Pána Boha si vždycky vzpomněl, a že krást je
hřích. A mnohý z vás třeba již uposlechl toho, kdo ho naváděl

ku kradení? Ne? Snad vás naváděl někdo, abyste trhaly na cizím
lusky, švestky, angrešt, květiny . . . Podruhé toho nedělejte, raději
utečte svůdcům, jako Paleček . . .
XXVIII.

Jak jsem vámjiž povídal, měli židé dlouho své vlastní krále.
Ale tito králové musili cizí krále poslouchati a jim platiti. A ti
cizí králové nebyli pořád z jedné země, ale brzy zté, brzyz oné.
Naposled dobylo zemi židovskou vojsko císaře římského (císař
ještě více, než král; Rím veliké město . . .) Tento dal do země
židovské cizozemce, pohana, aby vládl místo císaře. To byl vladař

římského císaře, a jmenoval se Herodes.
Ríkali mu král, ale
králem nebyl. Židé neměli již žádného krále. Komu tedy nále
žela naposledy země židovská? — Císaři římskému.
A kdo byl vladařem té země? ——Král Herodes.

Za panování krále Herodesa byl živ v jednom městečku

ujerusaléma židovský kněz, který se jmenoval Zachariáš. Man
želka jeho jmenovala se Alžběta.
Oba byli dobří a zachovávali
přikázaní Boží. Ale neměli dítek, a to je tuze rmoutilo. Proto se
modlívali k Pánu Bohu, aby jim dal syna. Ale zdálo se, že se
modlí nadarmo. A zatím oba sestárli. Jak že se jmenoval ten
židovský kněz? — Zachariáš.
A jak se jmenovala jeho manželka? ——Alžběta.
Oč se modlívali oba k Pánu Bohu.? ——
Aby jim dal syna.

Zachariáš byl kněz. Musil tedy choditi ob čas do jerusa
léma, aby v chrámě obětoval. Když tam zase jednou byl, při
stoupil k oltáři, aby Zapálilna něm kadidlo. Co pak je kadidlo?
Viděly jste již, že z některých stromů vytékájakási mastnota, která,

když uschne, může se sloupati a na zrnka nadrobiti. To je smola
(proto: smolné dříví) aneb pryskyřice (prýští se ze stromu).
V zemi židovské a jinde je ta pryskyřice vonná, a když se na—
drobí a nasype na žhavé uhlí, spálí se a vydává vonný dým.
Kadidlo obětovali lidé Pánu Bohu, aby IIo uctili. A tak činil
i Zachariáš. Lidé, kteří byli v chrámě, mezi tím se modlili, ale
neviděli na kněze, protože bylo před oltářem pažení (: stěna).
Náhle ukázal se Zachariášovi anděl v podobě krásného
mládence a stál na pravé straně oltáře. Zachariáš se ulekl, ale
anděl řekl jemu: >Neboj se, Zachariáši! Pán Bůh vyslyšel modlitbu
tvou a tvé manželky a dá vám syna, kterému dáte jméno jan.
Tento jan bude choditi před Vykupitelem, aby připravil lid isra
elský na jeho příští (: příchod).<
To řekl anděl Zachariášovi. jak se měl jmenovati jeho
syn?

——jan.

A před kým měl choditi? -— Před Vykupitelem.
Kdo chodí, je chůdce. Kdo chodí před jiným, je jeho před
chůdce. Cim tedy měl býti jan? ——Předchůdcem Vykupitele.
Zachariáš řekl k andělu: »Po čem poznám, že se to stane;>
já jsem stár, a manželka má také, a starým lidem Pán Bůh

dítek nedává.: Anděl odpověděl jemu: »já jsem anděl Gabriel
a jsem poslán od Boha, abych ti oznámil tuto radostnou novinu.
Ale poněvadž jsi mně neuvěřil, budeš němý až do toho dne, kdy
se ti narodí syn.<<A když to anděl dořekl, zmizel.
Zachariáš vyšel od oltáře k lidem, kteří se modlili v chrámě,

a měl řikati nad nimi požehnání (: modlení). Ale nemohl
mluviti. Ukazoval tedy rukama na sebe a na svůj jazyk (nápodobni),
a všickni porozuměli, že se mu přihodilo něco divného, a to že
ho polekalo, až oněměl. Potom se navrátil Zachariáš domů. jak
se jmenoval ten anděl? — Gabriel.
Tento anděl Gabriel byl poslán též do města židovského,

které se jmenovalo Nazaret

a bylo daleko od jerusaléma, tři

dny cesty. V Nazaretě byla chudá, ale svatá panna. jméno její
bylo Maria. Panna Maria byla zasnoubena muži, který se jme
noval josef, t. j. měla se státi jeho manželkou. josef byl chudý
tesař, ale svatý. Oba pocházeli z rodu krále Davida, kterýžto
rod neměl již moci ani bohatství. Když přišel anděl Gabriel
k Panně Marii, řekl jí:»Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná's ty mezi ženami.<< Co učinil anděl, když řekl Panně
Marii: »Zdrávas Mariiac? Pozdravil ji. Kterak ji pozdravil? Opak-.
Tato slova, kterými pozdravil anděl Gabriel Pannu Marii,

jmenují se poadravení

andělské.

Kterak že se říká pozdra

vení andělské? — »Zdrávas, . . . ženami.:
Když to uslyšela Panna Maria, ulekla se a přemýšlela. co
by znamenalo to pozdravení. I řekl jí anděl: »Neboj se Maria,
neboť jsi- milá Bohu. Pán Bůh ti dá syna, a ty dáš svému

synu jméno ježíš,

a tento ježíš bude Synem Božím a Vyku

pitelem. A to se stane skrze Ducha Svatéhox
— Opak.

Co řekl anděl?
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Co oznámil

(zvěstoval) anděl

Gabriel

Panně

Marii? ——Že

dostane od Pána Boha Syna.
Které jméno měla dáti svému synu? ——Jméno Ježíš.
Cí syn měl býti Ježíš? — Syn Boží.
Panna Maria je člověk. Ježíš měl býti nejenom Syn Boží,
ale také syn její, syn člověka, syn lidský, člověk. Děti, to si

dobře pamatujte. Ježíš je Syn Boží a člověk.
je Matka Jeho, tedy Matka

Boží.

Panna Maria

Kdo je Panna Maria? —

Matka Boží.
Jakou radost měl asi kněz židovský Zachariáš, když uslyšel
od anděla Gabriela, že přijde na svět Vykupitel! A jak asi se
radovala Pana Maria, když uslyšela, že tím Vykupitelem' bude
syn její Ježíš! Proto řekla andělovi: »Aj, já dívka Páně, staniž
mi se podle slova tvého.:

— Opak.

\—

Podívejte se, děti (Obraz). Co řekla Panna Maria naposledy?
— »Aj, . . . slova tvéhola

Takovou radost, jakou měla Panna Maria, budeme míti
všickni o svátcích, které budou za . . . dní. Budeme si vzpomínati,
jak přišel na svět Vykupitel. Na Vykupitele musíme se těšiti,
jako se těšili na něj před dávnými časy židé i pohané. To trvalo
čtyři tisíce let; my se těšíme na Vykupitele čtyři neděle. Tento

čas jmenuje se advent.
To je tolik jako příchod nebo příští.
Rozumí se: Vykupitele na svět. Velcí lidé chodí v adventě do
kostela již za šera ranního, tam se modlí, zpívají . . . Až budete
větší, budete také choditi . . . Již nyni pilně se modlete . . .

“$$$—
Svátost stavu manželského.
Katechese pro školy měšťanské. -—NapsalXa v. D v 0 i“a k.

Které svátosti jsou pro zvláštní stavyř- Pro který stav jest
sv. svěcení kněžstva? Pro který jest svátost stavu manžel.,> O této
svátosti budu vám dnes blíže vykládati.
Na počátku stvořil Bůh Adama a Evu, muže a ženu, kteří
měli společný život až do smrti vésti, jakožto první rodiče poko
lení lidského. Tak to hned při stvoření Evy naznačil Bůh; neboť
z čeho stvořil Bůh Evu? Ke komu ji přivedl? A Adam pravil:
»Tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého.: A tak mělo
býti také u potomků jejich, aby rodiče neboli manželé společný
život vedli až do své smrti.
,
Pravít' Písmo sv.: »Protož opustí člověk otce svého i matku
a přidrží se manželky své a budou dva jedno.<< [. Mojž. 2, 24.
Bůh to chtěl, aby rodičové, společně živi jsouce, mohli řádně
dítky své vychovávati a o ně se starati. A toto řádné t. j. od
Boha zřízené spojení jednoho muže a jedné ženy k společnému,
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nerozvížitelnému

svazku života, sluje manželství. ——Co jest man—

želství? Kdo je ustanovil? Kde je Bůh ustanovil?
Později se lidé, zvláště pohané, od tohoto původního naří
zení Božího odchýlili; neboť rozum jejich byl zatemněn, a vůle
se ochotně prostopášnostem oddávala. A tak se stalo, že man
želství nebylo pro ně spojení jednoho muže a jedné ženy, ani ne
bylo svazek života nerozvížitelný, a rodičové se od sebe přečasto
rozcházeli, i stávalo se, že dítky pak byly považovány za břímě,
o něž nechtěl se starati ani otec ani matka. Aby se jich zbavili,
pohazovali je, neb prodávali, pakli docela ukrutným způsobem
jich neodstraňovali. A takový jest až dosud osud dítek “ někte—
rých národů pohanských, jak nám missionáři v těch krajinách
vypravují. Vždyť proto zřízen jest vám známý již spolek sv. dětství
Ježíšova, jehož členy jsou zvláště dítky — ty se skládají po krej
caru na vykupování oněch nešťastných dítek, aby od strašného
losu svého zachráněny byly.
]ežíš Kristus však — Bohu dík — manželství nejen opět
tak zavedl, jak je byl Išůh ustanovil v ráji, nýbrž i na svátost je
povznesl.
jako svátost musí i manželství 3 podstatné částky míti.
Které jsou ty podstatné části?
1. Ze jest ustanoveno od Ježíše Krista, vysvítá ze slov sva
tého Pavla, kterýž (v listě k Ef. 5. 32) přirovnává spojení man
želské, spojení Krista s Církví: »Tajemství toto (čili svátost tato)
veliké jest, ale já pravím v Kristu a v Církvi.< Co praví sv. apo
štol? Co nazývá tajemstvím velikým v Kristu a Církvi? Tajem
stvím nazývaly se dříve svátosti pro neviditelnou milost, kterou
udělují. Svátost tato, chce říci sv. apoštol, jest veliká, protože
v ní spojeni jsou manželé nerozlučně tak jako Kristus jest spojen
s Církvi.

Tento svazek ]ežíše Krista s Církví jest však s mnohými
milostmi spojen. S čím jest tedy také manželství křesťanské spo
jeno? Kdo však mohl s manželstvím milosti spojiti? Od koho
tedy musí svátost stavu manželského ustanovena býti? Sv. apoštol
Pavel nazývá manželství velikou svátostí; má-li však býti pravou
svátostí, od koho musí býti ustanovena? Nazývá-li ji sv. apoštol
svátostí, svědčí: od koho že jest ustanovena?
Kdy ji ustanovil Kristus nevíme, ale nejspíše se to stalo při
svatbě, o níž jste slyšely, že jí byl Pán Ježíš přítomen. Kde to
bylo?
'
Kde leží Kána? jaký zázrak učinil tam Pán ]cžíš? Také
ústní podání dotvrzuje, že manželství jest od Krista ustanoveno.
Sv. Ambrož (j' 397) praví: »Hříšný nemůže míti dilu v této ne
beské svátosti.< jak praví o manželství sv. Ambrož učitel círk.?
Cím je nazývá? Od koho tedy musí býti ustanoveno, má-li býti
svátostí?
Také bludaři, kteří v pejstarších dobách od Církve se od
trhli: Nestoriáné, Arméni, Rekové uznávají stejně s Církvi man
želství za svátost. Z toho poznáváme, že když se odtrhli od Církve,
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všickni tehda věřili, že jest manželství svátost a že tudiž od koho
jest ustanovena? Konečně církevní sněm obecný v Tridentě pro
hlásil: Kdo by nevěřil, že jest manželství pravou od Krista usta—
novenou svátostí, budiž z Církve (jako bludař) vyloučen. Ses. 24.
Může se mýliti takový sněm ve věcech víry? Kdo chrání jej, aby
se nemýlil?
Z čeho vysvítá, že svátost stavu manželského jest od Krista
ustanovena? K čemu přirovnává spojení manželské? Co praví?
S čím jest spojen svazek Krista s Církví? S čím spojeno jest
i manželství? Kdo to mohl učinit? Od koho jest tedy ustano
veno?
Kdyby nebylo manželství od Krista ustanoveno, jak by je
nemohl sv. apoštol nazvati? Kdy je nejspíše Kristus ustanovil?
Co stvrzuje i tradice? Co praví sv. Ambrož? I kteří bludaři uzná
vají manželství za svátost od Krista ustanovenou? Co z toho po
znáváme? Na kterém sněmu, bylo to jasně prohlášeno?
2. Která jest druhá podstatná částka?
Zevnější znamení 'v této svátosti, záleží vtom, že snoubenci
u přítomnosti dvou neb více svědků a vlastního faráře se vyja
dřují, že svobodně — bez nucení v svazek manželský spolu
vstupují.
V čem záleží zevnější znamení v této svátosti?
33.A která jest poslední podstatná částka?
_
Cím se uděluje ta milost? Tato milost má více účinků;
nebot mezi které svátosti náleží svátost tato.> Vjakém stavu musí
se duše nacházeti? Co tedy v nás rozmnožuje? Mimo to udě
luje se zde zvláštní milost, aby manželé povinnosti stavu svého
řádně plnili.
O těchto povinnostech učí Písmo sv.: »Muži milujte man-—
želky své jakož i Kristus miloval Ef. 5, 25 Církev.: jak to
praví Písmo sv.? První povinností jest, aby se manželé vespolek
milovali. Která jest první povinnost? »Zeny mužům svým pod—

dány buďte.: Ef. 5, 22. Povinnost manželů jest, aby se sobě
vespolek podřizovali, nebo-li svorni byli. Co jsou ještě manželé
vespolek povinni? A Písmo sv. praví: Protož opustí člověk otce
svého i matku a přidrží se manželky své. I. Mojž. 2, 23. Co
praví Písmo sv.? Mají tedy věrně spolu trvati čili věrnost sobě
zachovati. Co mají sobě vespolek zachovati?
Písmo sv. opět praví: Mužové milujte manželky své, jako
Kristus miloval Církev, aby ji posvětil . . . aby byla svatá a nepo
skvrněná. Ef. 5, 25. 27. jak praví opět Písmo?
Mají tedy jeden druhého k svatému životu povzbuzovati.
K čemu se mají povzbuzovati.>
Konečně praví Písmo sv.: A vy, otcové, vychovávejte dítky
své v kázni a trestání Páně. Ef 6,4. Co praví Písmo svaté? Koho
jsou povinni křesťansky (t. j. podle vůle Boží) vychovávati? Která
jest první povinnost? Co jsou ještě povinni manželé? Co si mají
vespolek zachovati? K čemu se mají povzbuzovati? Koho mají
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křesťansky vychovávati? Co jim dává v této svátosti Bůh, aby
ty povinnosti plniti mohli?
Tento svazek manželský takových dvou osob křesťanských,
muže a ženy nemůže býti rozvázán nežli smrtí jednoho z manželů;
proto sluje nerovížitelný svazek.
Jaký jest ten svazek manželský? Proč sluje nerozvížitelný?
Svátost stavu manželského jest tedy pravou svátostí, neboť“
které podstatné částky má? Avšak liší se od ostatních svátostí
svým zevnějším znamením, že dvě svobodné osoby muž a žena
spolu se oddávají k nerozvižitelnému

svazku života ——a liší se
zvláštní milostí, která se jim uděluje, aby povinnosti stavu svého
řádně plnili. jest tedy stav manželský svátost, v kteréž dvě svo—
bodné křesťanské osoby, muž a žena spolu se oddávají k neroz—
vížitelnému svazku života, k čemuž se jim uděluje zvláštní milost,
aby povinnosti stavu svého řádně plnili.
Co jest stav manželský? Z čeho vysvítá, že jest od Krista
ustanoven? Kdy je Kristus nejspíše ustanovil? Kterak to vysvítá
z tradice? Na kterém sněmu bylo to prohlášeno? V čem záleží
zevnější znamení? Co působí to zevnější znamení? jakou zvláštní
milost působí? Které jsou ty povjnnosti manželů? Které ještě?
Jaký jest ten svazek manželský? (,'ím může rozvázán býti?

Závěr. Milé dítkyl Pověděl jsem vám, jak mnoho děkujete
této svátosti, před jakým hrůzným losem učhránila vás. Ale ona
přináší vám ještě mnoho jiného vzácného. Vite dobře, jak vás.
miluji rodiče, život svůj by dali za vás. Odkud berou tu lásku
k vám? To jsou účinky té zvláštní milosti, jež se v této svátosti
uděluie. Kdysi vznešená a krásná kněžna, byla to matka kardi
nála Švarcenberga, dověděla se, že syn jeji mešká v hořícím domě.
Žádný se tam nechtěl odvážiti. Avšak láska její k synu byla tak
velká, že tedy sama se vrhla v plameny, aby dítě své zachránila.
A v těch plamenech také skonala. Kde vzala tolik lásky k ditku
svému.? Přijala ji v této svátosti. I ta láska, sjakou vás rodiče
vinou k srdci svému, pochází z této svátosti.
Važte si této svátosti a vroucně děkujte Kristu.

O křesťanské spravedlnosti.
Křesťanské cvičeni.

Podává Ant. Odstrčil,

koop. v Uherském Brodě..

Na křesťanských cvičeních hodlám probírati s vámi 5. hlavní
částku 2 katechismu, jednající o křesťanské spravedlnosti. Kře—
sťansky spravedlivým nazývá se ten člověk, který tak žije, jak
přikázal ]ežíš Kristus. jedná se tedy o to. zvčděti, jak přikazuje
nám ]ežíš Kristus žíti. V evang. sv Luk. ve 12. hlavě praví
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Ježíš Kristus. abychom Ho očekávali k poslednímu soudu “omajíce
bedra přepásána a držíce hořící pochodně v rukou svých.<
Kristus Pán přikazuje nám zde 1., abychom Ho očekávali s pře
pásanými bedry. Než, co znamenají tato přepásaná bedra? Bedra
svá přepásati znamená držeti své tělo, t. j. své zlé žádosti na uzdě
čili varovati se zlého. Dále káže Kristus Pán, »abychom drželi
hořící pochodně v rukou svých.: Hořící pochodně znamenají
dobré skutky. Konajíce dobré skutky, svítíme dobrýrn příkladem
svým Spolubližním, povzbuzujíce je k následování. Ze hořící po
chodně v rukou znamenají dobré skutky, vykládá Sám Kristus
Pán pravě dále: »Tak sviť světlo vaše lidem, aby vidčli dobré
skutky vaše a velebili Otce vašeho, který je v nebesíclu Kdo
tedy zlého se varuje a dobré činí, ten žije křesťansky spravedlivě.
Nepostačí ku křesťanské spravedlnosti, abychom jen zlého se
varovali, nýbrž my musime také dobré činiti.
To ukazuje nám opět ]ežíš Kristus v podobenství o moudrých
&pošetilých pannách. O všech deseti pannách praví ježíš Kristus,
že byly panny; ony tedy panenství zachovaly &zlého se chránily,
a přece nebyly připuštěny !( vččné svadební hostině, nebot“ jim
scházel olej dobrých skutků.
Křesťanská spravedlnost dělí se tedy ve dvě části: Obsah
prvé částivshrnouti se dá ve slova: Varuj se zlého, obsah druhé
části:
Ciň dobré.
l. Varuj se zlého.

Je mnoho věcí na světě, které lidé zlem nazývají. Zlem
obyčejně se nazývá chudoba, pronásledování, nemoc, smrt a různá
-iná příkoří a protivenství. Než vše toto, co lidé obyčejně zlem
nazývají, není nikterak pravým zlem; neboť všecka jmenovaná
protivenství trvají:
1. jen krátký čas a brzy aneb nejdéle smrtí se ukončí;
2. všecka tato zla, jakkoliv velkými se býti zdají, nemohou
přecle uškoditi duši člověka, jedině tehdy, když on sám tomu chce;
3. naopak snáší-li člověk tato zla trpělivě a z lásky k Pánu
Bohu, odpyká si zde časné své tresty a získá si tím stkvělých
zásluh pro nebe.
Je zla tato nejsou pravými zly a že nehody tyto k věčné
blaženosti člověku dopomáhají, vidíme z toho, že Pán Bůh právě
nábožným a svatým lidem mnoho utrpení a bolestí sesílá, jako
to učinil trpělivému ]obovi.
Za největší zlo na světě považuje se bez odporu smrt; neboť
smrti bojí se každý nejvíce.
Než, ukáží vám na příkladě, že smrt není pravým zlem, ba
naopak, že je ona mnohdy největším dobrodiním, kterým Pán
Bůh člověka obdařiti může. Albán Stolz vypravuje ze své
zkušenosti následující událost. V osadě, kde on přebýval, žila
matka s jediným synáčkem, jehož velmi milovala. Po čase one
mocnělo matce dítě; nemoc stále se horšila, tak že lékaři ko—
nečně vzdali se vší naděje na uzdravení a prohlásili vše další lé

čení marným. Matka projevovalazpočátku nesmírný bol a úzkost,
později však, když dítě již očividně k smrti pracovalo, upadla
matka v šílený vztek a zoufalství, poněvadž dítě milejším jí bylo
než celý svět — ba než Sám Bůh. Když pověst o tom donesla
se místnímu knězi, navštívil matku, aby útěchy jí dodal & přiměl
ji, by utrpení své s odevzdaností do vůle Boží snášela. Když
však domlouvání jeho .ukázalo se marným, pokusil se jiným způ
sobem od hříšného počínání ji odvrátiti. Vstal, přikročil k po
steli nemocného dítěte & modlil se hlasitě takto: »Bože, je—lito
vůle Tvá, daruj dítěti tomuto život a zdraví la Matka uslyševši
modlitbu tuto vzkřikla šíleně. »Nikoli, je-li to vůle Tvá, Ty ne
smíš mne oloupiti o dítěla Kněz zděsil se rouhavých těchto slov
a odešel domů. Než nastojte! Mimo nadání všech lidí a k ne
smírné radosti své matky uzdravilo se dítě. Milovaný syn matčin
ožil, sesílel a vyrostl. Ano, onen mazlíček matčin. jemuž matka
umříti nedala, rostl a stal se velikým nejen na těle, nýbrž i ve
hříších a zemřel konečně na šibenici smrtí zločince.
Příklad tento uvedl jsem za tím'účelem, abyste viděli, že
největší dobrodiní byl by býval prokázal Pán Bůh onomu zlo
činci, kdyby ho byl v mládí nevinného k Sobě povolal. Chu
doba, nemoc a jiné soužení vedou člověka k Bohu. Pokud zdraví
člověku slouží, zapomíná rád v bujnosti své na Boha a věčnost.
Teprve v chorobě rozpomíná se mnohý člověk, že člověkem jest.
Pravým zlem jest jenom to zlo, které člověku nic prospěti ne
může, nýbrž co mu jenom škodí a to nejen na těle, ale i na
duši, a co má zlé následky nejen v tomto životě nýbrž ina
věčnosn.
A tímto jediným pravým zlem jest hřích. Otázka však jest,
kdo hřeší? Kdo úmyslně Činí to, co Bůh zakazuje, neb kdo ne
činí toho, co Bůh přikazuje, ten hřeší. Co Bůh přikazuje neb co
zakazuje, to obsaženo jest v desatero Božích přikázaní. Než, Bůh
dal také Církvi Své moc, zákony dávati. ježíš Kristus pravil
k apoštolům: »Cokoli svážete na zemi, bude svázáno i na nebi,
a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi,“ a opět
jinde praví k sv. apoštolům: »Kdo vás poslouchá, mne poslouchá,
& kdo vámi pohrdá, mnou pohrdz'm Jestliže tedy Církev katolická
něco poroučí nebo zapovídá, má to tutéž váhu, jakoby to Sám
Bůh přikazoval neb zapovídal ——
jsou tedy církevní přikázaní ne
přímým zákonem Božim. Z toho pak plyne, že hřích jest vědomé
a dobrovolné přestoupení zákona Božího. Aby tedy někdo hříchu
se dopustil, musí věděti, že to, co činí, jest v zákoně Božím za—
kázáno, nebo musí věděti, že něco zákonem Božím jest přiká
záno, čeho nečiní. To ukáží na hříchu prvých rodičů.
Pán Bůh stvořiv Adama a livu postavil je do ráje rozkoše
a řekl k nim toto: »Se všeho stromoví rajského jezte, jen se
stromu, který stojí uprostřed ráje, at' nejíte, nebo ve kterýkoli
den byste s něho jedli, smrtí zemřetelc Po nějakém čase pro
cházela se Eva rájem okolo zapovězeného stromu a spatřila na
něm hada, kterýž promluvil k ní následovně: »Proč přikázal vám

Bůh, abyste nejedli se všeho stromoví rajskéhořc Eva odpově
děla: »Se všeho stromoví rajského jíme, jen 5 tohoto prostřed
ního zapověděl nám Bůh, abychom nejedli, jinak že smrtí ze
mřeme.a Věděla tedy Eva dobře 0 přikázaní Božím a znala také—

dobře trest, který je stihne, když přikázaní to přestoupí. Mimo
to ďábel jí nenutil, on jí nevyhrožoval ani jí ruky nevzal a netáhl
k ovoci, nýbrž Eva sama se rozhodla učiniti, co Bůh jí zakázal.
Eva tedy vědomě a dobrovolně přestoupila zákon Boží t. j. ona
zhřešila. Viděli jsme tedy dnes, drazí křesťané, že chudoba ani
nemoc ani jiná soužení nejsou pravým zlem, nýbrž že ona nám
dávají příležitost, abychom trpělivý'm snášením jich zasloužili sobě
nebe. Proto sešle-li Pán Bůh nějaké takové soužení, zvolejme
drazí vKristu, s trpělivým ]obem: »Daleko budiž ode mne, abych
se rouhal Bohu, Tvůrci svému. Bůh dal, Bůh vzal, budiž jméno,
Páně pochváleno !a
a 'r'
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Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování)

O patem přikázaní církevních.
Kardinál

Gis-ius.

Kardinal Stanislav Osius, jeden z nejslavnějšíchbiskupů
XVI. století, který tak slavně víru katolickou v Německu hájil

a na rozkaz papeže

Pia IV. koncil v Tridentu zahájil, postíval

se nejen v čase postním, avšak i v jiné dny, od Církve k tomu
ustanovené. Mnozí z jeho přátel žádali ho, aby od tak přísných
postů ustál, by snad zdraví jeho poškozeno nebylo; vykládali mu,
jakou ztrátu by jím utrpěla Církev katolická. Osvícený kardinál
odpověděl: »Ciním tak jen ve prospěch svůj, zachovávám-li čtyři—
cetidenní jakož i ostatní posty. Mám v úmys'u dlouho žíti;
v přikázaní Božích jest stanoveno: »Cti otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl . . .! Mým otcem jest Otec nebeský, matkou
Církev sv. na zemi. Bůh, můj Otec rozkázal, abychom se postili,
a Církev, má matka ustanovuje mně dni, ve kterých se postiti
mám. Ochotně poslouchám obou. Doufám, že za tuto svoji po
slušnost dosáhnu jedenkráte věčné a úplné blaženosti v království
nebeském.<<

Guilloi-e 2. díl str. 231.

Císař Karel Veliký.

Císař Karel

Veliký

byl pán velmocný a přece Církve

byl poslušen na slovo & přikázaní její věrně plnil. On poručil
svým poddaným, aby nařízení biskupů a kněží bedlivě zachovávali
a přísně trestal přestupníky církevních přikázaní, říkaje, že kdo
se nechce podrobiti Církvi, také poslušnosti králi nezachová.
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0 prvém přikázaní církevním.
Zasvěcené svátky světiti.
Svatý Ambrož.

Vida sv. Ambrož, biskup milánský, ževjeho diecési
nemrav panuje, že svěcení svátků trhy, divadlem, veřejnými rado
vánkami se ruší, povstal s horlivostí neunavnou proti tomuto
zlořádu a neustal, až svátky patřičně iv diecési iv okoli se
slavily.

Lohn bibl.

Bůh trestá znesvěcovatele svátků.

Roku 1871 pracovali zedníci v Italii na stavbě vládní budovy.
Tu přišel podnikatel stavby pan Morelli a pravil k dozorci, že
si přeje, aby stavba byla brzy dokončena. Načež odvětil dozorce,
že dělníci pracují pilně, ale zítra, že je svátek a tu prý nehodlají
přijíti do práce. »A jaký jest zítra svátekřx tázal se Morelli.
»Slaví se Narození Panny Marie,: odpověděl dozorce. »l co mi
je do Madonnyh zvolal nevrle Morellí, »řekněte dělníkům, že
každého propustím z práce, kdo by zítra nepřišel, & že takový
již nikdy práci u mne neobdrží.: To pověděv vystoupil Morelli
na lešení, učinil chybný krok, spadl s třetího poschodí dolů
a v několika minutách byl mrtev.

Blahověst 1371,

Stara bylá svědectví o svěcení neděle a. svátků.

Sv. justín,

mučenník

píše v obraně křesťanů takto:

»Všichni, kteříž v městě a na venkově bydlí, na každý den po
svátný v shromáždění se scházejí; na počátku se čte buď nějaká
částka z čtení prorockého anebo apoštolského, kteréž pak biskup
vykládá, k naučení obrací a k věrnému následování doporoučí.
Potom všichni vstanouce se modlíme, chléb, víno a vodu obětu
jeme, začež pak biskup díky činí a lid: »Amena, odpovídá. Kaž
dému z přítomných se z posvěcené oběti částka udělí. Mimo to
zámožnější ze svého jmění vedle libosti obětují, z kterýchžto
obětí potom vdovy a sirotkové, nemocní a nešťastní, pocestní
a cizinci podporováni

jsou.<<

sv, ]ustin, muč_

O druhém přikázaní církevním.
V zasvěcený svátek celé mši svaté pobožně přítomen býti.
Přicházej v pravý čas na mši sv. a vytrvej až do jejího ukončení.

Svatý

císař jindřich

II. Chodíval přede mší sv. vždy

o půl hodiny dříve do kaple, kdež před obrazem Ukřižovaného
kleče o umučení Páně rozjímal, takže často až slzy prolévaly oči
jeho, a srdce lítostí se zachvělo. »Pohled křížm, říkával král ten,
»jest nejlepší příprava ku mši sv.; neboť tu se oku věřícímu živě
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velkost oné lásky představuje, 5 kterouž se ježíš na hoře Kalvárii
za nás obětoval a s kterouž On ještě každodenně na oltáři tuto
oběť obnovuje.

Mehlcra příkl.

Nábožny' kmet.

Stařičký rolník, ačkoliv hodinu do kostela měl, vždy tam
první byl a zbožně mši sv. slyšel. Když již byl stařičký kmet přes
70 roků a pro slabost do kostela choditi nemohl, šel alespoň
jednou v roce v čas velikonoční do kostela, aby se vyzpovídal
a tělo Páně přijal. Tu vstal vždy ve dvě hodiny s půlnoci a pod
piraje se o dvě hole musil čtyři hodiny se velmi namáhati, než
do kostela přišel, jen aby mši sv. přítomen byl.
Quillois.

Máme také kázani poslouchati.
Již mnohého slova kazatelova před velikým hříchem Zachránila.

Sv. Ludvík Bentrand

z řádu sv. Dominika šel k večeru

s jedním bratrem na procházku, rozmlouvaje s ním o božských
věcech. [ přihodilo se, že jistý mladík, kterýž právě tou dobou
s vražednou zbraní pod šatem ukrytou okolo nich se ubíral,
přilákán horlivostí rozmlouvajících se pozastavil a nepozorován
naslouchal jich rozmluvě. Nenadále vyskočiv, vrhl se k nohám
svatého a zahodiv zbraň úpěnlivě volal: »Bůh sám odplatiž tobě,
sv. otče, co jsi mně učinil. Právě jsem byl na cestě, pomstít se
nad nepřítelem, slova však, která plynula v neděli při kázaní
z úst tvých a nyní, co jsi pravil v rozmluvě, dojala srdce mé.
Zmizela pomsta má, a já klečím tutojako kajicníka Svatý Ludvík
děkoval Pánu za ztracenou tuto ovci a napomínal kajicníka s ra
dostí, aby dokonal započaté dílo pokání
Lohn bibl.

Ctihodný

Klaus,

proslulý poustevník říkával, že sebe

prostším kázaním pohrdati nemáme, anoť slovo Boží zůstává
slovem Božím, at“ již ho káže kterýkoliv sluha Páně.
Klaus.

—
%)Ěíše

promluvy k mládeži.
Promluva při vánočním podělování.
Velevážení příznivci chudých! — Milé dětil
Dnes, v této chvíli posvátné, kdy k vám promluviti mám,
jeden jediný pocit naplňuje srdce mé, jedna veliká myšlénka uho
stila se v duši mé, tak veliká, že obejímá celý širý svět v hloubi,
šíři i výši jeho a tak tajemná, že ukryta v srdci. úplně je spokojí,
tak sladká, že člověk vyslovuje ji v nejradostnějším vytržení, ve
chvílích, kdy se cítí nejblaženějším, tak vznešená, že povznáší
ducha člověka od nížin zemských k výšinám nebes a tak stručná
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přece, že dá se jediným slovem říci, slovem — láska! 0, děti
drahé! nemohu slovem kratičkým obsáhnouti, co v širém vesmíru,
v dějinách všech lidí a v dějinách jednotlivce stvořila láska! Vše,
co tu velikého a nebeského, zahrnuto jest v kratičké větě Písma
sv.: Bůh jest láska! Z lásky Své Bůh, jenž láska jest, stvořil
hmotný tento svět a proto vesmír, ať v bouři či klidu, ať v zimě,
či na jaře, hlásá lásku Boží slovy žalmu 148: Chvalte Pána ne
besa i země a vody všechny, které jsou nad nebesy, chvalte
jméno Páně!
Stvoření hmotného světa jest prvním stupněm lásky Boží.
Než Bůh z lásky stvořil člověka, jenž jest korunou tvorstva Bo
žího a člověk proto nemá pokoje, nemá li Boha, totiž lásky.
[ my milujme Boha, nebot“ Bůh prvé miloval nás. 1. jan 4. 19.
Nejvyšším pak stupněm lásky Boží jest vtělení Syna Božího. Tak
Bůh miloval svět, že Syna Svého jednorozeného dal. Kdo tedy
v lásce zůStává, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Nyní pak zůstá
vají tyto tři: víra, naděje a láska, ale větší z nich jest láska.
Neboť kdo miluje Boha, věří i doufá v Něho; miluj tedy, věříš
a doufáš. Miluj a čiň, co chceš! Sv. Augustin. To jest ona láska
Kristova, jíž nás Spasitel vyučil. Bez ježiše není lásky, zákon
jeho jest zákonem lásky a protože nad lásku není ničeho většího
a lepšího, není nic lepšího nad zákon křesťanský.
Láska jest matkou a královnou všech ctností. jest matkou
ctností. Sv. Rehoř Vel. praví: jako mnohé větve z jednoho ko
řene vycházejí, tak mnohé ctnosti z jediné lásky se rodí.. jest
královnou ctností, neboť důstojně a líbeznč jim přikazuje, kdy
podle řádu, jejž vyžaduje sláva Boží, jednati jest. Všechno má
láska v rukou, praví sv. Chrysostomus ——ona je přívětivější než
matka, bohatší než královna; věci nesnadné činí lehčími. Všechny
crnosti slouží lásce, ona jest cílem všechnčch. Cílem zákona jest
láska. 1. Timoth. 1. 5. Ona jest cílem všeho stvoření a vůbec
veškeré starosti Boží 0 svět, v ní vlastně a podstatně zakládá se
dokonalost křesťanská. Nade všecko mějte lásku, která jest svazkem
dokonalosti. Koloss. 8. 14. Tehdy jest něco dokonalým, pakli
vhodným svému účelu; avšak láska nás spojuje s Bohem, jenž
jest naším účelem, tedy láska nás činí dokonalými.
A proč vám, drahé děti, o tom mluvím?
Když za prvních dob křesťanských viděli pohané vyznavače
sv. evangelia, jak provozují neznámou jim ctnost lásky křesťanské,
volali s podivem: Ejhle, jak se milují! Když pak vidím zde chudé
dítky vedle dětí zamožných, chudasy vedle bohatých, prosté vedle
urozených, vidím první doby křesťanské lásky živé a vzpomínám
na slova evangelisty sv. jana: Synáčkové, milujte se vespolek ——
ejhle, jak se milují! Tím příkazem řeší se nejlépe veliké otázky
chudoby a pýchy, zde člověk pochopuje. že veškeré snažení jeho
asmýšlení veškera, činnost a všecka hesla a všechny proudy růz—
ných vrstev společenských spojiti by se měly v jednom jediném
zákoně: Milujme se v Kristul
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Až vyjdete, děti milé, ven do světa, zakusíte, že tento svatý
zákon Krista Ježíše, když bude hlásán nejen v těchto úzkých
prostorách, ale hlásán a plněn v obcích, vlasti a všude, přivodí
spravedlnost a se spravedlností pokoj. Veliká láska, veliká spra
vedlnost; dokonalá láska, dokonalá spravedlnost. Sv. Jan Zlato
“ústý.

.

Bratři, volá sv. Augustin, následujme lásku, ono sladké a
zdravé pouto srdcí, bez níž boháč chudákem jest, a s níž chudák
boháčem jest. Sv. František Sal. praví: (llověk jest dokonáním
světa, duch dokonáním Člověka, láska dokonáním ducha, svatá
Boží láska dokonánim lásky. Tak láska jest cílem, dokonáním a
nejjasnější krásou světa. Spasitel prvním a největším přikázaním
učil: Miluj Boha, miluj bližního! jako slunce oslňuje tento příkaz
všechny ctnosti.
“
Ta láska, děti mě, o níž vám vyprávím, připravila i vám
tuto chvíli. Zdá se mi, jakoby stál tu Sám Tvůrce lásky — ježíš
Kristus a mluvil slova známá: Cokoli učinili jste nejmenšímu
z bratří mých, mně jste učinili. Ta ruka chudého dítěte, dobro
dincové šlechetní, jest ruka chudého ježíše; to radostné oko opu
štěné siroty jest okem opuštěného _ležíše; to plesající srdce ne
vinných těchto, jest srdcem laskavého ježíše; to vděčné zaplat
Bůh, jest odplatou ježíšovou na věčnosti. Děti milé, až dnes bu—
dete se modliti modlitbu večerní, projevte tu vděčnost svou slibem,
že darovaných věcí budete si vážiti, jich šetřiti, žc majíce nyní
teplý šat, chrám Páně i školu bedlivě navštěvovati budete. Za
dobrodince svoje pak poproste, by Hospodin odplatiti ráčil všem
\dobře činícím pro jméno Své životem věčným. Amen.
Frant. Chramosta.

Listy vědecké.
+e++

'

Zlatá bible klassikův.
Plnost času. — Narození předchůdce Ježíše Krista
zvěstováno. *)
Již dva tisíce roků skoro uplynulo od té doby, kdy patri
archa Jakub proslovil z vnuknutí Božího výrok: »Nebude odňata
berla od Judy a kníže z beder jeho, dokavad nepřijde. který má
poslán býti, a on bude očekávání národův.< [. Mojž. 49, 10. A ač
koli veliké pohromy přišly na národ israelský, ačkoliv i cizí pa
novník dostal je pod svoji moc, nebylo přece dosud cizince, který
by se byl stal králem židovským atak berlu královskou odňal od
potomků Judových.
Konečně stalo se. Rimané zmocnili se Palestiny, uvedli židy
pod svou moc a ustanovili nad nimi Heroda idumejského, aby
jako král židovský spravoval je v jisté závislosti na nich ——na
ímanech.

Tak dostal se první cizinec na trůn židovský, tak odňata
berla od Judy a ukončena doba, ve které Vykupitel podle pro—
roctví onoho přijiti měl.
Zároveň chýlily se již ke konci týhodny předpověděné od
Daniele a tím blížila se i doba, ve které Vykupitel podle úradku
Božího měl se naroditi, a kterou sv. Pavel plnosti času nazývá.
Dokonána již také byla příprava na Vykupitele. Cítilot ve
škeré lidstvo potřebu vyšší pomoci & toužilo po ní. Nejen židé
volali: »Rosu dejte nebesa s hůry, a oblakové dštěte spravedli
vého; otevři se země a vypuč Spasitele,: Isaiáš 45, 8., také po—
hané poznávali, že vlastní silou a moudrosti nemohou dosáhnouti
poklidu a spásy. Ivznikala proto také v nich touha po nebeském
pomocníku a vykupiteli. »Nepřijde-liknám nějaké božské Slovo,:
praví Plato v rozmluvě Sokrata s Alcibiadem, »nic jistého nedo
víme se o Bohu. Kéž jen neprodlévá! l—-Iotovjsem všecko učiniti,
čemu mne naučí.:
*) Ukázka z výborného spisu Dr. Jana Sýkory.
Rádce duchovní.

5

—66—
A touha ta byla tím větší, čím rozervanější nastaly kde po—
měry v životě náboženském a společenském, a čím více židé a od
nich i pohané poznávali, že nadchází čas, ve kterém dle daných
zaslíbení má přijíti Vykupitel.
Důkazem toho jsou nejen ti .zástupové, kteří potom přichá
zeli k ]anu Křtiteli, myslice, že to jest Vykupitel, nýbrž i to po
selství, které velerada židovská vyslala k němu s otázkou, je-li
Kristem. Důkazem toho jest též příchod mudrců pohanských,
kteří vážili cestu dalekou, aby vyhledali a uctili »novorozeného
krále židovského<<u
Ano- i slavní dějepisci Tacitus a Suetonius vydávajío svě
dectví, kterak po celé téměř Asii panovala touha po Vykupiteli.
Pravíť Tacitus:
»Mnozí byli přesvědčeni, že v starých knihách
kněžských jest obsaženo, že právě v tom čase zmůže se východ,

a zrozenci judští zmocníse vlády.: A Suetonius

dí: »Po celém

východě rozléhalo se staré a trvalé mínění, žc jest usouzeno, aby
toho času zmocnili se vlády zrozenci judštím
Mezi židy čekala ovšem veliká část jich vykupitele časného,
který by je vybavil z poddanství cizího a zjednal jim lesk světský
a slávu časnou. Ze však lepší z nich čekali Vykupitele v pravém
smyslu slova, Vykupitele z bludu a hříchu, důkazem jest Zacha
riáš a Simeon a Anna, o nichž Písmo svaté samo s dostatek to
dosvědčuje.
'
V tu dobu bylo také postaráno již 0 to, aby Vykupitel byl
poznán a učení jeho

šiřiti se mohlo bez obtíže ke všem ná—

rodům.
Bylať dána a v známost širokou i mezi pohany uvedena
četná předobrazeni a proroctví messianská, a těmi nejen přesně
vytknut rod a čas a místo, kdy a odkud Vykupitel vyjde, nýbrž
i napřed vylíčen Jeho život a působení, a to tak podrobně a tak
určitě, že nebylo těžko poznati Jej tomu, kdo tyto známky Bohem
Samým dané bez předsudkův uvážil a podle nich soudil.
Také ukončeny byly války, jež po staletí znepokojovaly ná
rody, a vš'ecken svět spojen pod jedním žezlem; zavládnul mír
a táž řeč a tytéž zákony a obchod sbližovaly k sobě skoro všecky
národy světa tehdy známého, i silnice byly při bývalých pocho
dech vojenských zřízeny do krajin i nejvzdálenějších, a tak ří
zením Božím upravena cesta též hlasatelům učení Kristova,' aby
bez překážky mohli přecházeti z jedné země do druhé, od národa
k národu, a hlásati jim pravdy věčné i bez veliké znalosti řečí
cizích.
A v této době všeobecné tužby po vyšší pomoci, kdy nále
žitě bylo již postaráno o to, aby lidstvo mohlo Vykupitele nejen
poznati, nýbrž i s ochotou přijati a učení jeho se přidržeti, chtěl
již Bůh podle odvěkých úradků Svých poslati na svět Syna Svého,
aby lidstvo vykoupil.
'
Dříve však, než by Vykupitel tento začal dílo Své, měl vy
stoupiti předchůdce jeho, který by učinil nejbližší přípravu k hod
nému přijetí Jeho. Předpověděl to Bůh skrze proroka Malachiáše
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slovy: »Aj já posílám anděla Svého, a připraví cestu před tváří
mou.< Mal. 3, 1. Toho tedy ustanovil Bůh poslati předem na
svět; a poněvadž chtěl, aby již narození hlásal'o blížícího se Vy
kupitele, oznámil Sám skrze anděla jeho narození a provodil je
okolnostmi mimořádnými, zázračnými. Zprávu o tom podává svatý
Lukáš

1, 5 —25.

Dle zprávy té »byl za dnů Heroda, krále judského, kněz
nějaký, jménem Zachariáš.< Byl to kněz obyčejný, a nikoli vele
kněz, jak někteří myslí mylně. Neboť svatý Lukáš nazývá jej

toliko knězem

nějakým

a josef Flavius pomlčuje o něm, ač

koli vypočítává velekněze. Pocházel ze třídy Abiášovy, která měla
jméno po Abiáši, potomku Eleázarovu, a zaujímala osmé místo
mezi 24 třídami kněžskými. Ze zajetí vrátily se sice pouze čtyři
třídy kněžské, jež čítaly 4000 členův; ty však rozdělily se opět
ve 24 třídy, kteréž podržely jména bývalá; a z těch osmá byla
právě .třída Abiášova, k níž patřil Zachariáš.
jeho manželka slula Alžběta. Ona byla »z dcer Aronovýcha,
tedy také zrodu kněžského, okolnost to, kterou svatý Lukáš bez
pochyby proto zvláště vytýká, poněvadž chce upozorniti na vzne
šený původ předchůdce Páně. Neboť narodil-li se někdozrodičův,
kteří oba pocházeli z rodu kněžského, pokládal se původ jeho za
zvláště vznešený.
Kde bydlili Zachariáš a Alžběta, sv. Lukáš neudává; praví
jen, že to bylo v horách judských, t. j. v pohoří, kteréž táhlo se
od jerusaléma na jih přes Hebron až ku poušti, snižujíc se i na
východ až k mrtvému moři, i na západ až ke staré Foenicii.
Obyčejně má se za to, že byli v I—Iebroně; někteří pak myslí na
juttu, as 10 km jižně od Hebronu ležící, neb docela na Machérus,
as 15 km vzdálenou na východ od mrtvého moře. Spíše však,
zdá se, že byl to nynější Ain Karim (Prameny vinohradů) či
»Svatý jan v horáchc, vesnice to as 2 hodiny cesty (7'/2 km)
vzdálená západně od jerusaléma. Neboť at pomlčíme o tom, že
Machérus nemůže vůbec býti zván městem v pohoří judském,
a že i Hebron a jutta od zajetí babylonského patřily k Idumei,
žádné z oněch míst nezachovalo upomínky ani na památný děj
navštívení Panny Marie, Svatý jan v horách však poukazuje již
jménem svým k synu Zachariáše a Alžběty, a také podání, kteréž
ovšem toliko do křižácké doby může býti sledováno, klade tam
rodiště sv. jana.
Byli pak oba manželé řečení »spravedliví před Bohem, cho
dícc ve všech přikázaních a spravedlnostech či předpisech Páně
bez úhony, tak že nebylo na nich nic výtky hodného. Ale ne
měli žádných dítek.
Okolnost ta naplňovala je velikou bolestí. Neboť skrze Moj
žíše zaslíbil Bůh, že nebude u Israelitův rodiny bezdětné, budou-li
zachovávati jeho přikázaní. jako tedy četné potomstvo pokládáno
bylo za známku božského zaslíbení, tak manželství bezdětné po—
važovalo se za znameni božské nemilosti a bylo v nevážnosti.
Toužili proto k Bohu vroucími modlitbami, aby obdařil je synem.
5=i=
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Ale již byli sestárli, a dosud žádného dítka nedostali. [ vzdali se
proto již naděje, že budou míti potomka.
Nicméně zůstali Bohu věrni, a odevzdavše se do vůle Boží,
snášeli trpělivě osud svůj, toužíce při tom co nejúsilovněji, aby
již přišel Ten, jehož celý národ tak toužebně čekal.
Jednou přišla zase řada na třídu Abiášovu, aby podle za
vedeného obyčeje konala ve chrámě po jeden týden úřad kněžský,
každý kněz právě ten úkon, který by se mu přisoudil losem.
Odebral se proto také Zachariáš do jerusaléma. A tu byl mu
přisouzen losem úkon, kterýž pokládán byl za nejčestnější, úkon
podati oběť zápalnou na oltáři kaditelném.
Vzav tedy kadidlo, vešel do svatyně, a »všecko množství lidu
bylo mezi tím venku, modlice se v hodinu zápalu.: A tu náhle
ukázal se Zachariáši anděl Páně, stoje na pravé straně oltáře zá
palu. Byl to archanděl Gabriel, kterýž byl již druhdy k proroku
Danielovi poslán, aby oznámil mu čas Kristova narození.
Zachariáš uzřev jej, ulekl se, a bázeň připadla na něj. Nebot'
jest přirozeno člověku, že leká se a bázní bývá naplněn, když
zjeví se mu bytosti nebeské.
Aby tedy zapudil bázeň jeho a vnimavým jej učinil pro své
poselství, oslovil jej laskavě, řka: »Neboj se, Zachariáši.: A udá
vaje důvod, proč se nemá báti, nýbrž radovati, oznámil mu hned
na to zvěst radostnou. Pravil: »Nebot vyslyšena jest modlitba
tvá; a Alžběta, manželka tvá, porodí tobě syna a nazveš jméno
jeho jan. [ budeš míti radost a veselí, a mnozí z jeho narození
budou se radovati. Budet zajisté veliký před Pánem, a vína a ná
poje opojného nebude pití, a naplněn bude Duchem Svatým ještě
v životě matky své; a mnohé ze synův israelských obrátí ku
Pánu Bohu jejich. A on předejde před ním v duchu a v moci
Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nevěřící k opatrnosti
spravedlivých, aby připravil Pánu lid dokonalýx
Při těchto slovech táží se mnozí, kterou modlitbu mínil anděl,
když řekl: »vyslyšena jest modlitba tvác. A nejedni myslí, že
mluvilo modlitbě za potomstvo. Zachariáš prý modlil se při
oběti, aby Pán Bůh dal mu syna, a o té modlitbě řekl prý anděl,
že jest vyslyšena. Myslí tak proto, poněvadž anděl dále pověděl,
že Alžběta porodí syna. Avšak mínění to zajisté správné není.
Neboť kdo prosí za něco Boha, má alespoň' nějakou naději, že
dostane, zač prosí. Zachariáš však vzdal se již veškeré naděje
v potomstvo; jakož patrno z toho, že pro vysoké stáří své i man
želky svojí nevěřil již ani andělu, když mu řekl, že Alžběta, man
želka jeho, porodí mu syna. Nečekaje tedy již více potomstva,
neprosil zajisté za ně při oběti, a proto nemohl anděl říci, že vy
slyšena jest modlitba, kterou by byl Zachariáš konal při oběti, aby
obdržel syna.
jiní proto mají za to, že anděl rozuměl prosbu za syna,
kterou byl konával Zachariáš, dokud, jsa ještě mladším, nevzdal
se veškeré naděje v potomstvo. Ale ani tento náhled nepodobá
se pravdě. Neboť nezdá se, že by byl Bůh oznámil mu vyslyšení
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prosby zcela soukromé ve chvíli, když konal úřad veřejný jmé—
nem celého národa.
Kterou prosbu mínil tedy anděl? Zajisté ne jinou, než tu,
která již tehdy byla vysílána k Bohu ze srdcí všeho lidu, a
kterou i kněží jménem celého národa přednášeli Bohu ——prosbu,
aby již přišel na svět Vykupitel. Potom toužil on snažně, jakožto
muž spravedlivý před Bohem, kterýž chodil ve všech přikázaních
a spravedlnostech Páně, a za toho žádal zajisté se srdcem vrou—
cím jak jindy častěji, tak i nyní při oběti, a tu prosbu právě
mínil Bůh předem, když oznámil mu skrze anděla, že vyslyšena

jest modlitba jeho.
Anděl ovšem neřekl přímo: »Narodí se již Vykupitelx Ale
on neřekl také jedině: »NIanželka tvá porodí tobě syna;e nýbrž
dodal, že syn ten bude veliký před Pánem, a předejde před Nírn
v duchu a v moci Eliášově a připraví Mu lid dokonalý — či
zkrátka, prohlásil, že syn jeho bude předchůdcem Vykupitelovým,
a tedy že Vykupitel narodí se již co nejdříve.
Ačkoli však Bůh mínil předem onu prosbu, kterou byl konal
Zachariáš právě při oběti za příchod Vykupitelův, přece není po—
chybnosti, že přihlížel při tom také k oné modlitbě, kterou byl
konával Zachariáš za syna, když ještě mladším byl, a jejíž dosa
vadní oslyšení tak trpělivě a s odevzdaností do vůle Boží byl
nesl. Neboť, poněvadž předchůdcem Vykupitelovým měl po
úradku Božím býti právě syn Zachariášův, bylo oznámení před
chůdce Vykupitelova zároveň ohlášením, že vyslyšena jest také
ta modlitba, kterou byl konával, aby se mu narodil syn.
Oznámiv anděl Zachariáši, že narodí se mu syn, přikázal
mu te'ž jménem Božím, že má mu dáti jméno jan, jméno to,
kteréž znamená: Bůh jest milostiv. Chtělt' zajisté Bůh, aby jan
již jménem svým prozrazoval úmysly Páně a upomínal na to, že
jest předchůdcem původu milosti.
Zároveň pověděl anděl, jakou důležitost bude míti jan. Pra
vilt', že bude veliký před Pánem, a udal, včem ta velikost bude
záležeti. Budet' veliký svatostí života a plnosti božské milosti.
Neboť povede život tak přísný, že vína a nápoje opojného ne
bude píti vůbec; a bude v takové míře obdařen milostí Boží, že
naplněn bude Duchem Svatým již v životě matky své, aneb, jak

určitějipraví text řecký,již od života

matky

své, tak totiž,

že již v životě matky bude očištěn od hříchu prvotného a obda
řen jak milostí posvěcující, tak milostmi mimořádnými, zejména
i darem proroctví; a milosti ty že zachová si též po c elý ži

votsvůj

Mimo to bude velikýi

působností svou a úřadem svým.

Neboť mnohé ze synův israelských obrátí ku Pánu Bohu, či k Vy—
kupiteli jejich tu příkladem, tu kázaním svým, a jako hlasatel a
vyslanec předejde před Ním v duchu a moci Eliášově, vystupuje
s touž rozhodností proti neřestem a povzbuzuje s týmž zápalem
a touž horlivostí ku pokání a k ctnosti, jako to činil Eliáš. Bude

pak vystupovati způsobemtímto k tomu konci, aby, obrátě srdce
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otců k synům, uspořádal rozrušené poměry rodinné, a povzbudě
nevěřící či hříšníky ku pokání, přiměl je k opatrnosti spravedli
vých či k smýšlení a životu pravému a bohumilému, a tak aby
připravil Vykupiteli lid dokonalý, lid takový, který by s věrou
a láskou přijal jej a ochoten byl učení Jeho zachovávati.
Anděl domluvil. A Zachariáš % ačkoliv vzhledem k sva
tosti místa, kde se mu anděl ukázal, a vzhledem k velebnosti
zjevu, s kterou anděl vystoupil, nemohl býti v nejistotě, že stojí
před ním bytost vyšší, andělská, přece nevěřil jeho výpovědi a
žádal znameni, po němž by poznal, že pravda jest, co mu ozná
mil. Pravilt': »Po čem to poznám? Nebot' jsem stár, i manželka
má sestárla ve dnech svých.a
'Je prohřešil se tím alespoň lehce, nelze pochybovati s dů—
vodem. Dosvědčuje to trest, který stihnul jej. Nezáležela však
vina jeho v tom, že žádal znamení na andělu. Vždyť i Abraham
a Gedeon & jiní mužové vyprošovali si znameni na Bohu Samem,
a nebylo jim to počteno za hřích. Ale v tom byla vina, že, ne
dbaje slov andělových, přihlížel jedině ke stáří svému a své man—
želky a nevěřil, že by se stalo, co podle řádu přirozeného zdálo
se mu býti již nemožným.
Vida tedy anděl, že Zachariáš pochybuje o pravdě jeho slov,
hleděl pohnouti jej k víře pevné. A proto upozornil jej předem
na svou důstojnost a. vážnost. Rekl: »já jsem Gabriel, který sto
jím před Bohem,: jsem tedy jeden z předních andělův a to právě
ten, který již Danielovi oznámil čas, kdy vystoupí Vykupitel, »a
poslán jsem, abych k tobě mluvil a ty věci tobě oznámily co
tedy oznamuji tobě, jsou slova Boha Samého.
Potom dal mu i znamení, jakož si byl Zachariáš žádal, aby
poznal, že stane se, co anděl zvěstoval mu, ale dal mu znamení
takové, které bylo zároveň trestem pro jeho nevěru. Pravilť:
»A hle, budeš němým, a nebudeš moci mluviti až do dne, ve
kterém se ty věci stanou, protože jsi neuvěřil slovům mým, kte
ráž se naplní časem svým.:
To pověděv, zmizel. Lid pak zatím očekával v předsíni Za
chariáše a divil se, že on prodléval ve chrámě Stačilt k podání
oběti zápalné čas kratinký, a knězi nebylo dovoleno zdržovati se
ve svatyni déle nad potřebu, aby lidé venku stojící neupadli do
úzkosti, že snad byl stižen smrtí, bud že by byl nehoden, nebo
nesprávně konal úřad svůj.
Ačkoli však Zachariáš, byv zdržen zjevením andělským. pro
dléval ve svatyni nad obyčej dlouho, nestal se lid proto úzkostliv,
nýbrž divil se; nebot! znaje bezúhonnost Zachariášovu, vykládal si
prodlení jeho ve stránku dobrou, soudě, že přihodilo se mu něco
neobyčejného.
Konečně vyšel Zachariáš, ale nemohl mluviti k lidu. Obličej
pak jeho prozrazoval úžas a radost. I poznali, že vidění měl ve
chrámě. A on utvrdil je v poznání tom. Dávalť jim znamením
na jevo, že nemůže mluviti, a zajisté i to, že měl vidění. Zůstal
pak Zachariáš němý až do narození syna. Ale nermoutil se z toho,
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nýbrž radoval se; neboť oněměním utvrzen byl ve víře, že sku
tečně stane se, co mu anděl byl oznámil. Neztratil však zároveň
sluchu, jak někteří myslí. Patrno to z toho, že po narození ditka
dobře věděl, o čem přátelé jeho mluví a k pouhému pokynu již
požádal tabulky a napsal, jak dítko má se jmenovati.
V jerusalémě zůstal celý týden. Neboť tak dlouho trvala
služba chrámová jedné každé třídy kněžské. Potom vrátil se do
svého domova a buď znameními anebo vypsáním zpravil svoji
manželku o tom, co se bylo přihodilo. Vysvítá to odtud, že
Alžběta potom dobře věděla, kterak má dítko nazvati. Neboť,
že by byl Bů'n Sám ji zpravil o tom zvláštním zjevením, není
pravdě podobno. Neužívát' On prostředků nadpřirozených, kde
stačí přirozené.
Brzy na to počala Alžběta, manželka Zachariášovazv a po
čavši tajila se po pět měsícův, nevycházejlc mezi lid. Cinila to
nikoli ze studu, jakoby se byla hanbila, že tak v pozdním věku
stala se matkou; nebot“ at“ pomlčime o tom, že židé takového
studu neznali, Alžběta sama pokládala stav neplodnosti svě za
pohanění a děkovala Bohu že nyní odňal od ní pohaněnl to.
Také netajila se z nedůvěry, jakoby snad čekala, až nabude ji
stoty, že vskutku stala se matkou. Neboť nedůvěře takové brá
nila němota, která stihla muže jejího. Ale proto tajila se, poně
vadž v samotě a zátiší chtěla Bohu děkovati za milost jí proká
zanou. '/,e tomu tak, dává na jevo evangelista sám, uváděje slova,
kterými za milost Boží pokládala požehnaný stav svůj, řkouc:
»Tak mně učinil Pán ve dnech, v nichžto sezřel, aby odňal mé
pohanění mezi lidmi.a Sestého měsíce nemohla se již více tajiti,
poněvadž Bůh Sám zjevil stav jeji Panně Marii skrze archaděla
Gabriele.
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0 správě zádušního jmění.
Hlavnější sem spadající předpisy a ustanovení.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

jako má Církev nep opíratelné
právo míti majetek, po
dobně má svrchované
právo,') majetek svůj svéprávně spra
') Pravímenepopiratelně
&svrchované, poněvadž
a) právoto nejenzpráva positivně
církevního
(cfr.cap. 1.
ct seq. X. (III., 13.); cap. 1. et 2. (III., 9.) in VI."; Trid. sess. 25, c. 11.,
12.. 20 de ref.; Constit. »Apostolicae Sedisc S. P. Pii IX. ab &. 1869) etc.,

n'brž i
y

l)) z práva přirozeného a positivně božského vysvítá, poněvadž

_ c) právo to na uznání noh neuznání moci státní

nijak nezávisí,

jsouc právem Církve naprostým a nezadajným, & poněvadž jsou

(1)zákony božské nad, zákony lidské, jakožpatrno,nesko

nale vyvýšeny,sankce světské nebo uznání moci státní na
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vovati a jím vládnouti.2) Majetek a jeho Správa jsou korre
lata.
Kdo však bedlivěji si povšimne, jak u nás zádušní jmění
se spravuje, dozná, že správa ta církevním zákonům neodpovídá,
a že vzdor ustanovení konkordátu (čl. 27 a 30), který byl státním
zákonem ze dne 7. května 1874 č. 50 arci opět jednostranně
zrušen a vzdor nařízení tohoto

zákona ($%41 a 42) má se vše

podstatně tak, jako za dob josefinismu, který — jak sama odů
vodňovací zpráva k tomuto zákonu zcela otevřeně přiznává _—
»do všeho všudy, i co se tkne správy církevního jmění, se vkládal
a na všecky důležitější záležitosti sobě dozor přisvojoval.:
Předpisy episkopátu rakouského z roku 1856 »kterak sluší
spravovati jmění prebend a chrámů Páněa byly sice 16. června
roku 1856 ministerstvu kultu a vyučování k provedení jich před
loženy a na základě nejvyššího rozhodnutí ze dne 3. října 1858
oběžníkem ministerstva kultu ze dne 15. října 1858 č. 1282 vy
dány. Než následkem nařízení tehdejšího státního ministerstva ze
dne 27. února 1862 č. 2211, »aby vládní orgánové prozatím ne
působili ktomu, by jmění církevní odevzdáno bylo od církevních
patronů nové zorganisované správě tohoto jmění:, _ co bylo
vlastně zastavením výše zmíněných biskupských předpisů a čá

stečně i samého konkordátu — podržela

vláda

dřívější,

světskými — nazvíce joscňnskými předpisy — vyměřený roz

hodný vliv na správu jmění církevního a na záležitosti
církevních

nadání.

Vše zůstalo až na nepatrné ústupky při

starém.
Zté příčiny domníváme se, že se laskavému čtenáři a ctěnýrn
spolubratřím zavdččíme, obrátíme-li k řečeným, porůznu roztrou
šeným státním předpisům o správě zádušního jmění bedlivěj

šího zřetele a seřadímeyli je soustavně pro lepší pře
hled a snadnější orientování, by mohliiz těchto,právu
& samostatnosti

Církve nepříznivých předpisů, svá práva ——
pokud

v nich, ovšem velice zkrácena a ztenčena, obsažena jsou —
poněkud lépe a místněji poznati a v praxi k obhájení vlast

ního prospěchu

jako i prospěchuzádušního jmění, za něž

jsou zodpovědni, jimi se říditi. Platí-li kde, platí po výtce v této

otázce: :]ura vigilantibus

scripta suntf—a »ches plerumque

Přihlížejíceke státním
promluvímc:

normám o správě zádušního jmění,

violantur, quia ignoranturc.
A) 0 orgánech

této

správy

s vytknutímjejich práv

a povinností.

B) Uvedeme předpisy o správě
daření se zádušním jměním, a sice:

[. O zúročování
prosto nepotřelmjíce.

samé neboli 0 hospo

a vyupomínání

kostelníchkapitálů.

Srovn. Mat. 10, In; Luk. 10, 7; Řím. 15, 27; I. Kor.

9, 4. & nn.; Gal. 6, 6. a m. j.

2) Kanonisté vyjadřují to obyčejně slovy: »jus bona possid

involvitetiamjus ea administrandí.:

endi
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ll. O skládání zádušních účtů.
C) Nastíníme předpisy o remuneraci
a) vikářů za pře-.
hlížení, b) zádušních účetních za zděláníúčtů.
D) Posléze vytkneme stručně nařízení o zádušní

kladně a úpravě její.

po—

A. Orgánové správy zádušního jmění: Biskup — farář —
vikář ——
patron kostela a farního obročí.
Vlastním správcem zádušního jmění 3) kostelů farních
i filiálních 4) je farář, po případě administrátor farního obročí,

bisk.

který podléhá dozoru diecésního biskúpa,

roku účty z této správy skládati.5)

maje mu každého

Poněvadžnásledkem

zhoubného joseňnismu církevní normy o správě zádušního jmění
uskutečněny nebyly, a ani konkordátem z r. 1855 žádoucí změna

v této příčině pohříchu provedena nebyla,“) trvají starší
světské předpisy o správě zádušního jmění dosud v plat—
nosti, ježto byl konkordát, jímž měla se důležitá otázka o správě
zádušního jmění upraviti (čl. 27. a BO.), světským zákonem ze dne
7. května 1874 č. 50 opět zrušen.
Dle to h ot () zákona požívá:
l. jmění církevní té státní ochrany, kteréž požívají nadání
obecně užitečná.

2. Státní

správa

záležitostí duchovních připisujesi zvláště

právo, přihlížeti k tomu.
a) aby se základní jmění kostelů a ústavů církevních za
chovalo,
b) zjednati si jistotu, zdali toto jmění tu jest (zdali vzádušní
pokladně se nalézá. t. j. zdali je na bezpečnou hypotheku uloženo
aneb státní, řádně vinkulované dluhopisy za ně pořízeny), a
c) shledalo-li by se, že něco z tohoto jmění schází, učiniti,
čeho potřebí, aby se to nahradilo.

3. Správa jmění kostelů a ústavů církevních při

nich zřízených (fundací a fundacím podobných) má býti zařízena
vůbec tak, aby v ní měl účastenství
3) Výraz »fabrica ecclesiacc

papeže Melchiada
Srovn. P ach mann,
,

329.

přichází již v can. 15. C. 12. qu. 1. (list

od r. 311—314).Užívá se též výrazu >fabrica templic.
Lchrbuch des Kirchcnrechtes; 3. Auíl., Wien 1866,

——

$
') Výrazu toho, ač není správný, užíváme pouze proto, že je ob
vyklým. Viz o tom naše pojednání »O filiálnich kostelíchc v tomto časopise
roč. v. (1897)
5) »Administratores — tak stanoví v této příčině sněm Trid. sez. 22,
kap. 9. de ref. — tam ecclesiastici, quam laici, fabricae c uj u s vis ecclesiae,
etiam cathedralis, hospitalis, confratcrnitatis . . singulis annis teneantur red—
derc rationem administrationis (t. o správě zádušního jmění) ordinario.:
Srovn. Pražskou provin c. synodu z r. 1860, tit. VllI.. cap. 1, — Před
pisy rakouského episkopátu a zároveň instrukci o správě zádušního i obroč
niho jmění, jež vyšly r. 1869 v Praze.
li) Ze náležíCirkvi a) po právu přirozeném, b) božském a c) církevním,

by svéjměnísamostatně

beze vší ingerence světské moci

spravovala. o tom viz naše pojednání
pise, roč.

»O řiliálních kostelích: v tomto časo—
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a) správce kostela a

b) zastupitelstvo

těch, kteříjsou aa) povinni,

kdyby

jmění nestačilo, zapravov'ati náklady na potřeby kostelní, bb) vý
pomocně (subsidiárně) právi ze závazků kostela nebo církevního
ústavu. Aneb kratšeji:

4. jmění kostelů farních mají spravovati společně:

a) správce fary, b) osada farní a c) patron ko

stela.7)

7) Srovn. zákon ze dne 7. května 1874 č. 50. gg 38, 41 a 42. V posled

ních dvou gg daná pravidla budou dle téhož zákona (5 43.) zvláštním
z áko n cm šíře provedena, kterýžto však zákon dosud vydán není. — Dle
%41. uvedeného zákona jsou dle rozhodnutí správního soudu obce opráv

něny, správy kostelního
častniti,

jmění zvolenýmzastupitelstvemse sú

když je totiž obec povinna při nedostatečnosti jmění kostela

0 jeho potřeby sama se starati. Rozhodnutí ze dne 19. ledna 1881 č. 115.
O konstituování »farních osada, o nichž dle %37 jmenovaného svrchu
zákona činí se zminka. vrátí se nám bezpochyby řeč na jiném místě. Zde

budiž jenom krátce připomenuto. že dle ustanovení církevního
»farní osadyc již dávno jsou zřízeny. Průvodno to:
1. Z nařízení sněmu Tridentského

pro dobro věřícíchřádné farnosti

práva

(sez. 24, kap. 13.) biskupům, by se

sjistým ohraničenýmokršlekem neboli

uzemím zřídily. »Mandat s. Synodus episcopis

——tak stanoví tento sněm ——

pro tutiori animarum eis commissarum salutc, ut, distincto populo in certas

propriasque parochins unieuique sumu perpetuum peculiaremquo parochum

aSSIgnent, qui cas (animas) cognoscerc valeat, et a quo solo licite sacra
menta suscipiant. ldemque in i_is civitatibus ac locis, ubi nullae sunt

parochiales (ecclesiae),quamprimum fieri curent.:
_ 2. Vysvitá to dále ztoho.

že mají biskupové sešlé farní kostely,

k nimž tudíž patří jistý obvod

a počet

věřících,

z veškerých příjmů

těchto kostelů opraviti, a když by tyto nestačily, že mohou biskupové všemi
vhodnými prostředky nutiti k tomu:

a) všeckypatrony kostelů,

b) všecky jiné osoby

(hlavně osoby duchovní), které od takových

kostelů nějakých příjmů požívají, a když by těchto nebylo, že mohou konečně
c) nastoupiti proti věřícím k takovým kostelům přifařeným, by
k opravě farního chrámu potřebných prostředků zaopatřili, v kteréžto příčině
jsou dle ustanovení sněmu Tridentského (sez. 21, kap. 7. do ref.) odvolání
2 nařízení biskupa, exempce a právní odpor nepřípustný.
_
3. Průvodno to dále i z důležité konstituce papeže Alexandra
III.
(od r. 1159—1181). »Ad audientíamc, dle níž mohou biskupové iproti

vůli duchovních správců (invitis ccclesiarum rectoribus) nové farnosti,
na př. rozdělením příliš rozsáhlé nebo příliš lidnaté farnosti, zříditi,

když nemohou věřícíbud'pro vzdálenost

cestu

zvláště

míst anebo přílišneschůdnou

bud' vůbec aneb jen s velikou obtíží vc farním kostele svátosti

přijímati a službám Božím obcovati.

Cap. 3. x (H[, 47). Srovn. sněm Trid.

sez. 21, kap. 4. do ref.



4. Mimo to vysvítá to z nařízení sněmu Tridentského (sez. 24, kap. 1.
de ref. matrim.), dle něhož má:

a) vlastní

farář snoubenců sňatek jejich věřícímulidu, ve farním

kostele k službám Božím shromážděnému, ohlašovati,

_

__

b) sňatku tomu pod trestem jeho neplatnosti sám (po případě jiným
od sebe delegovaným knězem) požehnati,
_
_

c) že uvalí na sebe ipso iure suspcnsi farář Cizí, ktery by se
odvážil sňatku snoubenců bez povolení jejich příslušného faráře asmsto
vati nebo požehnání jim uděliti. Srovn. Rituale Rom.De Sacramento Matrimomí.

5. Plyne to poslézez mnohýchrozhodnutí

sněmu Tridentského, jakož izc

posv._ kongregace

souhlasného učení kanonistů o překážce

_75_
Poplatky za zvonění a místo na hřbitově
konfesswnelním.
Ve farní osadě V. vybíral farní úřad určité poplatky za zvo
nění a za místa na hřbitově konfessíonelním. Nedávno dohodl se
patronátní úřad, který jest v místě, s farním úřadem o tom, že
dále bude poplatky ty vybírati úřad patronátní. Avšak patronátní
úřad, nikoho se neptaje, začal vybírati poplatky značně vyšší, čímž
nemalé rozhořčení na osadě způsobil. Prosím o laskavou od
pověď
1. zdali jest patronátní úřad v právu?
2. ne-li, jak si počínati, aby příliš veliké poplatky byly
zmírněny.
V. M.

V. . . . .

N. N., farář.
pokoutnosti a příslušném faráři snoubenců. Viz o tom kanonisty. 0 různých
sem spadajících praktických případech srov. též mou příručku: »Vademecum
seu Brevis Synopsis materiarum et casuum, in cura animarum frequentiorunu

Reginaehradecii1898.Záhlaví: Matrimonium a Parochus.
Všecka tato zákonná ustanovení předpokládají
patrně

jisté
ustálené farní obvody neboli okresy, bez nichž bylaby zhola
nemožná a illusorní, čeho o zákonech Církve tvrdití nelze.
Všaki samo zákonodárství
státní uznává existenci farností
a tím i »farních osada, jak 2 následující stručné úvahy vysvítá:

rého

1. Mluvízřejměo farách a farnostech,
rozeznávajícfary sta
a nového zřízení (altgestiftete und neugcstiftete Pfarren) a vy

měřujíc obor práv starých farářů vůči farářům později zřízených farností.
.Dv. dekret ze dne 24. října 1783, ze dne 6. dubna 1784 a ze dne 2. dubna

1785. Srovn. ]aksch, 4. díl pod slovem »Pfarreinrichtung.c
-2. Nařizuje, by se co nejdříve zřídily nové fary, kde toho »situs
loci, dístantia nimia, extensio ct dilatio parochiarumc vyžaduje. chv. rcskript
ze dne '28. dubna 1724; dv. dekret ze dne 1. března 1771, 16. ledna
a 12. září 1782, ze dne 24. října 1783 atd.

3. Ustanovuje kongruu

farářům, lokalistům a farním administratorům.

Dv. dekret ze dne 24. prosince 1785 č. 1393, 30. července 1787 č. 1721;
gub. nařízení ze dne 28. července 1793 č. 23105.
_
4. Nařizujevypsání k o n k u rs u na uprázdněná fa r ní 0 b r o čí (nejv.
reskript ze dne 14. ledna 1764; dv. dekret ze dne 18. července 1783, 5. ledna

1784, 12. července 1794 č. 1583 atd.); vydává zvláštní předpisy o zdělání
návrhu, po případě terna (dv. dekret Ze dne 20. listopadu 1786 č. 1074,
15. září 1790 č. 751, 31. ledna 1800 č. 163 atd.), ustanovuje taxu za pro

půjčení farního

obročí

(dv. dekret ze dne 3. září 1784, 1. července

1800 č. 1684 atd.). Srovn. zákon o poplatcích

ze dne 13. prosince

1862

vkonsist. kurendách diecése královéhrad.,díl V. str. 177 a nn. a str. 220ann.
5. Sem spadají četné státní předpisy o správě jmění fa rních

a filiálníchkostelů — o patro nátních
stavbách — o kanonické visitaci
farností,
o vy faření jednotlivých obcí z farního obvodu, k němuž
dosud přináležely,a přivtělení
jich k jinému farnímu obvodu atd.
Vůbec všecky patronátní poměry, veškeré patronátní právo sou visí

co nejúžeji

se vznikem farností,

tyto ono předpokládají
a se ho

dožadují.
I sám zákon ze dne 7. května 1874 uznává existenci farních obvodů
'iž tím,

]

a)že mluvíofarníchosadáchš

35a36),
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Odpověď:
ad 1. Existuje-li ve Vaší Osadě nějaká smlouva štolová, cír—

kevní a světskou vrchností schválená a za souhlasu patronátního
úřadu zavedená a jsou—li ustanoveny tam poplatky, které nyní
patronátní úřad vybírá za zvonění a za místa na hřbitově, pak
jedná patronátní úřad správně.
Není-li takové právní smlouvy, pak jest se říditi štolovým
patentem pro Cechy ze dne 30. května 1750. Patent tento usta—
novuje pro města venkovská tyto sazby:
Za veliké zvonění, t. j. všemi zvony, když trvá hodinu
3 zl. 67 kr., za prostřední zvonění 1 zl. 2272 kr. a za malé zvo
nění 61'/„ kr.
U Elialních a klášterních chrámů jakož i u chrámů farních,
kde toliko dva zvony jsou, platí se za hodinu při velikém zvonění
1 zl. 22 '/., kr., za druhé zvonění 61'/4 kr.
Na vesnici platí se: za veliké zvonění 783/4kr. a menší zvo
nění 42 kr. za hodinu.
Za půl hodiny se platí polovice jmenovaných poplatků a za
čtvrt hodiny čtvrtina.
Za místo na hřbitově konfessionelním platí se v městech a
v městysech od zámožnějších lzl. 5 kr., od chudších 52l/2 kr.,
na vesnicích od zámožnějších 61'/4 kr., od chudších 26'/4 kr.
Poplatky uvedeny jsou v rakouské měně.
Při tom podbtknouti sluší, že zvonící nejsou oprávněni vy
bírati žádné jiné poplatky a že se jim má dostati z uvedených
pOpkuků 'A; sg path do zádušL
Patronátní úřad jest povinen těmito taxami se spravovati.
Vybírá-li poplatky větší, pak může dotyčná strana podati u hejt
manství žalobu na kontravenci štoly, a patronátní úřad bude od
souzen, aby ono plus, které neprávem žádal, navrátil.

ad 2. Ke druhé otázce dána jest odpověď sub l.; toliko
zbývá ještě podotknouti, že patronátní úřad, má-li k tomu vážné
b) že určuje jejich p rá v a ohledně správy zádušního jmění (%41 a 42) a

c) že vyměřuje po vinn osti

v příčině uhrazení potřeb kostelních

a t. p. (%35, 36 a 40).

Z řečeného. ač jsou to pouhé náčrty, plyne, že o »budoucím zřizování
farních osad: nemůže býti řeči, leč by se tím výrazem rozumělo zřizování
neboli zakládání n o v ýc h fa r, v kterém ale případě n eb yl a by mluva
zákona (1o sti ja s n a a správná. Co se týče z a s t u p o v á ní farních osad

a s p ra vo vání jejich záležitostí (církevních), o němž výše uvedený zákon
se zmiňuje (5%37. 41—43), to ovšem otázka dosud nevyřízená,
a jest
v zájmu dobré věci jen žádoucno, by se k její řádnému a spravedlivému
rozluštění již již přikročilo, k čemu ale při nynějším stavu věci pohříchu

sotva dojde.
Mimochodem budiž podotknuto, že biskupské »předpisy o správě cír
kevního jmění: z r. 1856 (obsaženy jsou též v konsistorních kurrcndách die—
cěse královéhradecké. díl V., str. 88 a nn., s přiměřeným poučením) podá

vajídůkladnou instrukci oreorganisované správě záduš

n í h o jmě n i, tak že by správa tato byla náležita'
př i m ě řen a, kdyby se jen oné instrukci ja k sluší

a právu církevnímu
přizpůsobila.
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příčiny, může s dorozuměním

farního úřadu se o_ zvětšení po

platků dohodnouti a schválení těchto nových sazeb jak od konsi
stoře tak od místodržitelství žádati. Teprve tehdy, když svolení
církevní i politické dáno bylo, mohou se zvětšené poplatky vy—
bírati_

ThC. Jan Pauly, kaplan na Smichmě.
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Sňatky nevěrců, svobodných zednářů a špatných
katolíků.
Otázku, jak se má duchovní správce zachovati při uzavírání
sňatků lidí nevčreckých, svobodných zednářů a špatných katolíků,
kteří se zdráhají učiniti zadost svým náboženským povinnostem,
zodpověděla sv. Stolice již v roce 1867.
Když loňského roku v tétéž záležitosti sv. Stolice byla do
tázána, poukázala v dekretě ze dne 25. května 1897 na toto roz
hodnutí ze dne 30. ledna 1867.

Věc, o níž se jednalo, byla následující:
In relatione Status Ecclesiae Tabascensis exhibita S. Con
gregationi Concilii die 27. Novembris 1896, sequens legitur sub

num. I.

Postulatum:
»His in Regionibus frequenter occurrit, ut
viri impii, vulgo liberi pensatores,
matrimonium inire cu—
pientes cum mulieribus catholicis, praeviam confessionem facere
renuant, eo quod, ut explicite fatentur, fidem Sacramenti Poeni
tentiae cordc incredulo rejecerunt et totam fidem negaverunt.
Peto, an hi, inťidelibus deteriores, debeant aut possint admitti ad
contrahendum matrimonium, cum magno mulieris catholicae et fa
miliae detrimento et periculo.:
Cum hoc Postulatum transmissum fuerit ad hanc Supremam
5. R. et U. Inquisitionem, in Congregatione Generali habita ab
EEmis et RRmis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus,
proposito subscripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum
voto, iidem EEmi ct RRmi DDni responderi mandarunt:

Supplicandum
die 30. Januarii

SSmo, ut in Decreto Feriae IV.,

1867. Feria vero IV. die 26. ejusdem mensis

SSmus, per facultates Emo Cardinali S. R. et U. Inquisitionis Se
cretario concessas, benigne annuit pro gratia.

Porro citatum Decretum fer. IV. diei 30 ]anuarii 1867 sic
se habet:
»I. Quid agendum, quando vir baptizatus, sed apostasiam
a ňde verbis et corde protitens, asserensque nominatim se non
credere Sacramentis Ecclesiae, petit matrimonium coram ejusdem
Ecclesiae facie, unice ut desiderio sponsae satisfaciat.>
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II. Quid si idem vir petit sectae condemnatae muratorum
vel simili addictus, qui licet lidem non omnino amiserit, sectae
tamen debite renunciare recusat?
III. Quid si idem postulat vir, qui Ficlem non abjecit, sed
eam proíiteri, ofňciaque christiana adimplere abnuitřa
Responsum fuit:
Ad [. »Quoties agatur de matrimonio inter unam partem
catholicam et alteram, quae a íide ita defecit, ut alicui falsae re
ligioni vel sectae sese adscripserit, requirendam esse consuetam
et necessariam dispensationem cum solitis ac notis praescriptio
nibus et clausulis. Quod si agatur de matrimonio inter unazn
partem catholicam et alteram, quae lidem abjecit, at nulli falsae
religioni vel haercticae sectae sese adscripsit, quando parochus
nullo modo potest hujusmodi. matrimonium impedire (ad quod
totis viribus incumbere tenetur) et prudenter timet, ne ex clene
gata matrimonio adsistentia grave scandalum vel damnum oriatur,
rem defcrendam esse ad R. P. D. Episcopum, qui, sicut ei oppor
tuna nunc facultas tribuitur, inspectis omnibus casus adjunctis,
permittere poterit, ut parochus matrimonio passive intel-sit tam—

quam testis authorizabilis,

dummodo cautum omnino sit

catholicae educationi universae prolis aliisque similibus conditio
nibus.v
Ad Il. »Dandum esse Decretum diei 28. ]unii 1865, quod
est hujus modi: Quoad matrimonia, in quibus una contrahentium
pars clandestinis aggregationibus per pontificias Constitutiones dam
natis adhaeret, dummodo absit scandalum, Ordinarius, habita
circumstantiarum ratione pro casibus particularibus, ea decernat,
quae magis expedire judicaverit.a
Ad III. »Consnltet probatos Auctores, et praesertim Bene
dictum XIV. De Synodo dioeces. L. Vlll. Cap. XIV. n. 5.4
]. C. Mancini, 5. R. et U. Inquis. Not.

Které světské prapory mohou se připustití do
kostela a k cíkevním pohřbům.
Prapory, na nichž zjevně se nacházejí bezbožecké světské
odznaky. ku př. odznaky svobodných zednářů & jiné, nemají se
připustiti do kostela anebo k církevním pohřbům, jiné prapory
mohou se sice připustiti k pohřbům, nikoliv ale do kostela při
bohoslužbě. V ohledu tom rozhodla sv. Stolice, jak následuje:
Ab hac S. Inquis. sequentis dubii solutio expostulata est,
nimirum: Utrum admitti possint vexilla, sive vexillum dictum na
tionale in Ecclesiis, occasione functionum religiosarum, et in ad—
sociatione cadaverum ad coemeterium cum funcbri pompa et inter
ventu cleri ?

Responsum fuit 3. Oct. 1887:
»Quatenus agatur de vexillis, quae praeseferunt emblemata
manifeste i m p i a v el p 6 r v e r s a, si ea extollantur in pompa
funebri, clerus inde r'ecedat; si in Ecclesiam per vim inducantur,
tunc si missa nondum inchoata fuerit. clerus recedat, si inchoata,
post eam absolutam auctoritas ecclesiastica solemnem protestati

onem emittat de violata templí et sacrarum functionum sanctitate.
Quatenus agatur de vexillis ita dictis nationalibus, nullum emblema
de se vetitum praeferentibus, .in funcbri pompa tolerari possc,
dummodo feretrum sequantur. in Ecclesia vero non esse tolerandaď
Quid vero agendum, si vexilla dicta nationalia violenter in
Ecclesias introducantur?
ldem S. Officium sub die 24. Nov 1897 respondit: »Detur
Decretum S. Poenitentiariae in Ap uana sub die 4. Aprilis 1837.<
Decretum autem sic sonat:

»Quatenus agatur de vexillis, quae praeseferunt emblemata
manifeste impia vel perversa, si _ea extollantur in pompa funebri,
clerus inde recedat; si in Ecclesiam per vim inducantur, tunc si
missa nondum inchoata fuerit, clerus recedat; si inchoata, post
eam absolutam auctoritas ecclesiastica solemnem protestationcm
emittat de violata templi ac sacrarum functionum sanctitate. Qua
tenus agatur de vexillis ita dictis nationalibus, nullum emblema
de se vetitum praesefcrentibus, in funebri pompa tolerari posse,
dummodo fcretrum sequantur; in Ecclesia vero non esse toleranda,

nisi secus tu rbae aut pericula timeantur.:

Pohřbeni amputovaných lidských údů.
Odejmuté (amputované) lidské údy katolických křesťanů
mají, pokudjen možno, pohřbeny býti na místě posvěceném. Svatá
Stolice rozhodla o tom v jednom případě následovně:
»Superiorissa Generalis Sororum a Matre Dolorosa, quarum
Domus matrix Romae extat, devotissime exponit, in Hospitalibus
Congregationis, quae in America Septemtrionali extant, singulis
hebdomadibus evenire, ut unius vel alterius aegroti brachium seu
crus amputetur. Sororcs adhuc bona fide ejusmodi membra recisa
sive in terra profana sepelierunt, sive, suadcnte medico, igne
combusserunt. Quum vero humilis Oratrix anxia haereat, num
Sorores in hac parte recte egerint, devotissime quaerit, utrum
ejusmodi agendi ratio etiam in futuro prosequi possit an non:
sive agatur de aegrotis catholicis, sive de acatholicis seu inňdelibus.
]uvat forsan adnotae ejusmodi membrorum sepulturam in aliquo
coemeterii saepissime moraliter et haud semel physice impossibilem
evadere.

Feria III. loco IV., die B.Augusti1897.
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In Congregatione Generali 5. R. et U. Inquisitionis habita
ab EEmis et RR. DD. Cardinalibus in rebus ňdei et morum
'Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, prae
habitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres
rescribendum mandarunt: Quoad membra amputata acatholicorum
Sorores praxim suam tuto servare possunt. Quoad membra ampu
tata fidelium baptizatorum, pro viribus curent, ut in loco sacro
sepeliantur. Sin vero graves obstant difňcultates, quominus in loco
*sacro condi possint, circa praxim hucusque servatam non sunt
inquietandae. Quoad membrorum combustionem praecipientibus
'medicis prudenter dissimulent et obediant. Ičt ad mentem: »Mens
est, quod si fleri potest, in proprio horto domui adnexo, deputetur
alíquod parvum terrae spatium, ad sepelienda membra catholicorum
amputata, postquam fuerit benedictum.a
Feria vero VI. die 6. ejusdem mensis et anni in solita audi—
entia R. P. D. Adsessori S. 0. impertita, facta de his omnibus
SSmo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII. relatioue, SSmus resolu
tionem EEmorum Patrum adprobavit.
„

]. C. Mancini,

5. R. et U. Inquis. Not.

Listy bomilchické.
*ĚŠŠÉF
Poslední den v roce občanském.
Účty na konci roku.
»Čím se odplatím Hospodinu za všecko,
co učinil mi? Sliby své splním Hospo
dinu přede vším lidem jeho.c
Zalm 115. 12. 14.

Pohanští Římané vyobrazovali si boha času, jenž janus se
zval, s dvěma obličeji, což jim mělo připomínati pomíjejicnbst času.
jedním obličejem hleděl Janus do minulosti a druhým do bu—
doucnosti. Ze toto vyobrazení bylo důmyslné, uznáváme všichni.

Neboť zkušenost jest nám vtom

ohledu neomylnou učitelkou.

Ohlížíme—lise za sebe ve svém životě, vidíme minulost, patříme-li

před sebe, otvírá se budoucnost, a přítomnost trvá vždy jen jediný,
kratinký okamžik.
Podobní jsme cestujícímu, jenž kráčí mlhou.
\
Za ním tratí se oku krajina, před ním jeden předmět po
druhém z mlhy vystupuje, a okolo jen nepatrný obzor oku jest
přístupen.
„jako vítr jest život můj.< Těmito slovy ]obovými volá na
nás vše, kam jen se obrátíme.
Prchavost času připomíná příroda, v níž vidíme, jak z jara
se vše probouzí k životu, rozkvétá. vydává plod a opět v zimní
spánek pohřižuje; to hlásají památky a díla rukou lidskou zhoto
vená, ana vznikají, po nějaký čas trvají a se rozpadávají. O pravdě
té nás přesvědčují dějiny, vypravujíce o vzniku a úpadku celých
národů; toho svědkem jest každý náhrobek, jenž kryje tělesné
pozůstatky těch, kteří před námi žili. Ze čas prchá,'pozoruje každý
z nás sám na sobě, vida, kterak stálým podléhá změnám,
Pomíjejicnost času tane nám zvláště dnes, drazí v Kristu,
na :mysli, kdy opět na rozhraní starého a nového roku se na—
lézáme.
Rádce duchovní.

'
6
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ještě několik hodin a rok starý 1898 utone v moři minu
losti a z temna budoucnosti vynoří se rok 1899.
Rozumný hospodář urovnává koncem roku všecky své zá
ležitosti. Uvažuje, co přijal, sečítává, co vydal, a výsledek úvahy
jest mu k poučení, aby v roce budoucím dobré roku minulého
rozmnožil, chyb, kterých se snad dopustil, se varoval.
Vezměme si příklad z moudrého hospodáře a uvažujme za
pomocí Ducha Sv. v této chvíli, co nám v roce minulém Pán
Bůh dal-, a co my jsme dali jemu, a výsledek úvahy budiž nám
k poučení, bychom prchavého času co nejlépe použili.
\

Pojednání.
I.

Písmo sv. vypravuje, kterak pán jeden, maje odcestovati, dal
svůj statek svým služebníkům a přikázal jim, aby s jeho statkem
dobře hospodařili.jednomu dal pět hřiven, jednomu dvě a třetímu
jednu. Také nám dává Pán Bůh hřivny, t.j. dobrodiní Svá v míře
rozmanité, každému tolik, kolik jeho Prozřetelnost za dobré
uznává.
Co nám dal v roce minulém;>
Dal nám předně život.
V Písmě sv. čteme o l'lzechiášovi, jenž byl králem judským
po smrti bezbožného Achaze. Ezechiáš bořil sochy model, jež
Achaz postavil, znovu otevřel chrám Hospodinův a vybízel kněze
k horlivému konání povinností. Bůh žehnal jeho dílu. Stalo se,
že Ezechiáš jednou onemocněl. Z rozkazu Božího přišel k němu
prorok Isaiáš a řekl mu: »Toto praví Hospodin Bůh: Zřiď svůj
dům, nebot umřeš a nebudet živlu
I ulekl se Ezechiáš a obrátil tvář svou směrem ku chrámu,
s pláčem se modle: »Prosím, Hospodine, rozpomeň se medle,
kterak jsem chodil před tebou v pravdě a v srdci dokonalém
a, což jest libého před tebou jsem činil.<
Důvěra jeho v Hospodina nebyla zklamána. Sotva že byl
vyšel Isaiáš z domu královského, stala se k němu řeč Hospodi—
nova: »Navrat se a rci Ezechiáši, vůdci lidu mého: Toto praví
Hospodin Bůh Davida Otce svého: Slyšel jsem modlitbu tvou
a viděl jsem slzy tvé; & aj, uzdravím tebe, třetího dne vstoupíš
uzdraven do chrámu Hospodinova a přidám ke dnům tvým
patnácté let. <
jak Hospodin řekl, stalo se. Ezechiáš zemřel až po patnácti
letech, šťastně panovav.
Za velikou milost od Boha považoval Ezechiás život. Vědčlt',
že v době, kdy jej ponechává Hospodin na zemi, může se nejen
těšiti z rozmanitých půvabů života lidského, nejen pracovati pro
blaho svého lidu, ale že život jest dobou, kdy \oslavovati máme
Boha na zemi ctnostným životem a tak si pojišťovati budoucí
blaženost věčnou.

Proto úpěnlivě, s pláčem prosil o prodloužení doby té.
A oč prosil Ezechiáš, toho dostalo se nám všem, kteří
v tomto chrámu Páně jsme shromážděni.
, Mnohý, jenž loňského roku s námi v ten'to den zde byl
“přítomen, musil uposlechnouti volání Hospodina a dostaviti se
před Jeho soudnou stolici, aby tam vydal počet z vladařství svého.
Nás však ušetřila dosud Jeho ruka. Volal sice již některé
z nás. Mnohému snad zaznívalo v tomto roce l—lospodinovo: »Zřid'
svůj dům, nebo umřešlc Než přece dal se Hospodin obměkčiti
úpěnlivými prosbami a ponechal mu vzácný dar života, aby mohl
doby sobě vyměřené použití k plnění vůle Boží.
Avšak jiná ještě dobrodiní, podobně jako Ezechiášovi dal
nám letos Pán Bůh.
Když jmenovaný panovník řídil lid israelský, měla býti země
jeho navštívená těžkými ranami. Přitrhl totiž Sennacherib, král.
assyrský, & sevřel město Jerusalém velikým vojskem. Celá země,
všickni obyvatelé děsili se hrůz válečných. Zajisté oprávněn byl
strach jejich. Vždyť samo Písmo sv. čítá válku mezi nejtěžší
tresty Boží, které hřích mívá v zápětí. Již ve III. kn. Mojžíšově
hrozí Bůh lidu israelskému: »Jestliže nebudete chtíti přijíti kázně,
ale budete choditi proti mně, já také vám protivnti se budu a bíti
budu vás sedmkráte více pro hříchy vaše. A uvedu na vás meč,
jenž pomstí zrušení úmluvy méx
Zpustošena měla býti a_ssyrským vojskem země judská, po
vražděn měl býti milý Ezechiášovi lid, a koho by ušetřil meč
nepřátel, měl zahynouti hladem v pusté krajině aneb státi se obětí
nemocí, jež s válkou nezbytně bývají spojeny.
Všecky tyto hrůzy předv1dal Ezechiáš a proto vešel do
chrámu a modlil se: »IIospodine, Bože náš, vysvoboď nás z ruky
jeho, at' poznají všecka království země, že ty jsi sám Hospodin
Bůlm Poslal také kněze oblečené v žíně k lsaiášovi a žádal na
něm, aby i on Boha o pomoc prosil. I vzkázal mu Isaiáš: »Toto
praví Hospodin Bůh israelský: Zač jsi se mi modlil, vyslyšel jsem
tebe.<<

Téže noci přišel anděl Hospodinův do ležení assyrského
a pobil 180.000 mužů.
5 hrůzou uzřel ráno Sennacherib mrtvoly. Přestrašen odtrhl
bez meškání od města a Ezechiáš vzdával upřímné díky se svým
lidem za_mocnou ochranu.
I my jsme byli, drazí v Kristu, roku tohoto prosti podob
ného trestu Božího, ač ne všichni národové tak šťastni byli.
Mnoho lidské krve vyžádaly si války v jiných krajinách
zuřivší a mnozí národové budou dlouho sténati pod těžkými
následky této rány, kterou Prozřetelnost Boží na ně dopustila.
Také od jiného zla časného, za jehož odvrácení se zvláště
v litanii ku všem svatým modlíme, byli jsme milostivě osvobozeni.
Naše krajiny byly ochráněny před zemětřesením, které Církev
sv. v téže litanii metlou nazývá; před živelními pohromami, které
ničí úrodu zemskou, & pakli máme vždy dosti příčin, bychom
61<
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štědrost Boží obdivovali, zvláště letos musíme zvolati proniknuti
vděčností: »Oči všech v Tebe doufají, Hospodine, a ty dáváš jim
pokrm jejich & naplňuješ všelikého ducha požehnáním.
Toto všechno a mnohé jiné jsou milosti Prozřetelností Boží
nám udělené, jež se týkají zachování našeho časného života.
Daleko větší ještě dal nám Pán Bůh dobrodiní pro duši.
Ve Starém Zákoně potrestal Pán Bůh města Sodomu
a Gomorrhu pro jejich nepravosti, an je sírou a ohněm spálil
a s povrchu zemského úplně vyhladil.
A zdali pak zasluhuje nyní člověčenstvo více shovívavosti
Boží nežli tenkráte?
Nebují-li dnes všech sedm hlavních hříchů jak po městech
tak i po venkově, a nepřichází—li křik těchto hříchů, — abych
s Písmem sv. mluvil — právě jako kdysi křik Sodomských do
nebe? Avšak »milosrdenství Hospodinova plná jest zemělc Tak
volá žalmista Páně.
O pravdivosti slov těchto přesvědčuje nás Písmo sv. na
mnoha místech, a na sobě přesvědčili jsme se během roku ne
jednou„ kterak Pán Bůh »nechce smrti bezbožnéhOc, ale čeká
»až- by se obrátil a živ_byla

Když se marnotratný syn kajicně ze světa vrátil a pln studu
a hanby k nohám otcovým se vrhnul, volaje: »Otče, zhřešil jsem
proti nebi a před tebou,: tehdy otec ochotně se sklonil k synu
znova nalezenému, vroucími polibky otcovskými tlumil jeho skrou
šené vyznání ochotně odpustil vinu, v nový šat jej oděl
a při hostině se nad návratem jeho srdečně rozveselil. Nad toli—
kerým piojevem odpuštění a lásky zaplesal jistě také ubohý
nalezenec.
Ejhle, totéž učinil také s námi, nehodnými hříšníky, otec
náš nebeský!
Byt sebe více jsme zhřešili a hříchem jej nevděčně opustili,
byť jsme posvěcující milost, podíl to, jejž nám Bůh na cestu
života udělil, promrhali, pakli jen jiskérka lítosti v srdci našem
se zaleskla, pakli jsme tolik zmužilosti měli, že jsme u zpovědnice
poklekli a Zvolali: »Otče, zhřešil jsem,< slitoval se nad námi
a radost jeho a andělů nebeských větší byla nad naším pokáním,
»nežli nad devadesáti devíti spravedlivými. .
O, kolik nás zakusilo v tomto roce tohoto milosrdenství
Božího na sobě! Kolik nás znova oděno bylo svatebním rouchem
milosti Boží, kolik nás potom smělo hodovati u oltář'e Božího
a tam se sytiti pokrmem nejvzácnějším Těla Kristova a občer
stvovati se nápojem jeho Krve!
.
Když Abraham uvěřil v zaslíbení, jež mu učinil Hospodin,
že totiž rozmnoženo bude potomstvo jeho jako písek na břehu
mořském a jako hvězdy na obloze nebeské, a že z pokolení jeho
vyjde Spasitel, a když víru svou horlivým plněním vůle Boží
ukazoval, »připočteno mu to bylo za spravedlnost,: praví Duch
Sv. v I. knize Mojžíšově. Tato slova znamenají, že jeho víra
a dobré skutky byly mu k zásluze.

Totéž můžeme říci také o sobě. I nám bylo všecko připo
čteno za spravedlnost, za zásluhu, co dobrého během roku jsme
vykonali, ať již to byly veliké dobré skutky, neb jen takové, které
nepatrné námahy od nás vyžadovaly. jenom když vyplynuly z víry.
I za nepatrné skutky dobré slibuje Pán Ježíš hojnou odměnu,
an praví u sv. Marka: »Kdožbykoliv dal vám píti číši vody ve
jménu mém, amen pravím vám, neztratí odměny své.:
-Tvážili-lijsme všechno dobře. shledáme, že velikých dobro—
diní dostalo se nám letos od Pána Boha.
Než snad se nalézá někdo ve shromáždění našem, jemuž se
bude těžkým zdáti, aby dnes děkoval Bohu za dobré. Neboť
duše jeho se právě dnes plní trpkými vzpomínkami na prožité
útrapy.

_

Snad mu bylo mnoho trpěti těžkými nemocemi, jimiž sám
byl stižen, neb jeho rodina, snad musil patřiti na jiné utrpení
svých milých, neb dokonce neúprosná smrt vyrvala drahou osobu;
snad byl pronásledován, tupen od svých nepřátel, neb bída se
uhostila pod jeho střechou.
'
I ten má dnes děkovati Bohu. nebot všecky útrapy jeho
byly také hřivnami, které mu propůjčil Pán Bůh, ač se to na
pohled nepochopitelným býti“ zdá.
Tvrdít' samo Písmo svaté na četných mistech, že utrpení
člověku prospívá a že jest proň vlastně dobrodiním, an utrpením
člověk Bohu zvláště milým se stává. Tak kniha judith dí: »Pa
matovati mají na to, kterak otec náš Abraham zkoušínjest a skrze
mnohé zármutky jsa zkoušen, přítelem Božím učiněn jest. Tak
Isák, tak jakob, tak Mojžíš i všickni, kteříž se líbili Bohu, skrze
mnohé zármutky prošli věrni.<
Kéž tato slova Písma sv. přesvědčí toho, komu bylo letos
trpěti, že jen k jeho dobrému ruka Prozřetelnosti bolestně se ho
dotknula.
II.

Tažme
dinu my?

se nyní ještě, co jsme za to vše dali Hospo—

Král lizechiáš mohl říci, modle se k Bohu: »Chodil jsem
před Tebou v—srdci dokonalém a což libého činil jsem.:
A my? Můžeme také podobně mluviti o sobě? _Banikoliv!

Nám volati jest naopak slovy žalmu: »Nepravosti mé vystoupily
nad hlavu mou. Ledví má plná jsou mrzkosti a není “zdraví na
těle mem./z

Nevděčníky jsme byli k Bohu!
Dával nám život a zdraví a my jsme si vzácné doby života
nevážili, zdraví rozmanitými hříchy si podrývali. Dával nám mír
a pokoj, a my jsme s bližním vyhledávali svár a 0 pokoj jej i sebe
olupovali. Chránil nás pohrom a žehnal úrodě, a my jsme darU'
jeho zneužívali. ekal na naše polepšení, a my jsme se dle slov
sv. Augustina nelepšili; vztahoval ruku Svou, by nás potrestal,
a my, cítíee to, jsme polepšení sice slibovali, než, sotva odložil
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meč Své trestající spravedlnosti, svých slibů splniti jsme opo—
menuli,
'
Učinili jsme ovšem aspoň někdy také něco dobrého. Avšak
zdali vždy s pravým úmyslem? Konali jsme to, bychom Bohu
sloužili, neb snad spíše jako fariseové. bychom lidem se líbili?
Srovnáváme-li takto, co jsme od Boha obdrželi, s tím, co
jsme mu dali my, — stojíme před ním plni zahanbení jako —
dlužníci.

.

'

Ku konci roku se platí obyčejně dluhy. Nuže, zaplaťmeimy
dluh svůj Hospodinu! Ale jak?
»Cim se odplatím Hospodinu za všecko, co mi učinilP- Na.
tuto otázku, vzatou ze žalmu 115., odpovídá svatý pěvec ve
verši 14.: »Sliby své Hospodinu splním především lidem jeho.<
Ano, obnovme dnes Hospodinu všecky sliby, které jsme Mu
kdy učinili a odhodlejme se upřímně v novém roce je splniti.
Slibme Mu dnes, že chceme, čím více se ve světě svatou
věrou opovrhuje, tím horlivějšími býti stoupenci jeho učení; že se
nebudeme nikdy styděti za svoje náboženství, že je budeme sku—
tečně proti útokům zvrhlých křesťanů zastávati, a podle učení
Kristova žijíce o to pečovati, by víra naše mrtva nebyla.
Slibme Mu dále, že chceme, čím více svět přestává s dů
věrou k Němu se obraceti, tím více v Něho doufati, ve štěstí
ineštěstí k Němu se utíkati a jen k tomu směřovati, bychom
dosáhli nebe, jež nám dáti slíbil.
Konečně Mu Slibme, že Rj budeme milovati a z lásky
k Němu všeho se varovatí, čím bychom jej zarmoutili, a že jen
to činiti budeme, co se zákonem jeho se srovnává.
Kéž nás Bůh všemohoucí v novém roce sílí, aby tyto naše
sliby splnění svého došly, a tak dluh náš, pokud křehkost a ne
dostatečnost naše dopouští, byl Bohu zaplacen. Amen.
Fr. Všetečka, katecheta v Třebíči na Moravě.

N o v ý

r o k.

Čeho se můžeme obávati a co bychom měli činiti.
»Vizte, bratři! kterak byste opatrně
chodili — ne jako ncmoudří, ale jako
moudří, vykupujice čas.:
Ephes. 5, 51.

V jednom městě byl povolán knězi k jistému nebezpečně
nemocnému.

——

'

»jest věčnostu ptá se nemocný, sotva vkročil kněz do svět—
nice; »anebo jest to snad vaše řemeslo napomínat.<
Kněz, několik okamžiků dívaje se naň vážným okem, vytáhl
z kapsy hodinky, a ukázav prstem na ně, řekl: >Než tato ratije
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ciferník snad jen několikráte ještě oběhne, sám se přesvědčíš,
milý příteli, že jest věčnost ——a to sice přísně každému rozmě

řující věčnost.
Churavce tato odpověď tak zarazila, že spořádal duši svoji,
připravil se na věčnost do kteréž brzy odešel.
Milení v Kristu Ježíši!
Tak i já volám k vám dnešního dne: Snad než uplyne tento
nový tisící osmistý devadesátý devátý rok, mnohý z nás půjde
do domu věčnosti.
Snad jest to poslední

tvůj rok — ——— ——

Uvaž, milý křesťané,proč se můžeš obávati,

„že tento

rok jest rokem posledním a co bys měl činiti.

O kéž by každý z vásvnejhlubších útrobách svých zachoval
řeč mou dnešní, kterou činiti budu ve jménu Toho, jenž nazván
byl ježíš.

Pojednání
I.

Proč se můžeš obávati, že by tento rok tvým
posledním rokem mohl býti?
Proč?

Proto že nás na to upomíná: 1. náš běh života;

vlastní vína.

2. naše

1. Měšťané Urbinští napsali na svých městských hodinách
nápis: »Každá raní a poslední ubijí.<< A vskutku tak se to má
s hodinami života našeho ——»ultima necatc, poslední zabijí.
jdi na břeh oceánu a dívej se na hladinu. jak tu vlna se valí
za vlnou, již třetí, čtvrtá, zmizely ——tot obraz tvůj!
O živote zemský! jak mnohých klameš! Minulost tvá jest
pouhé nic, přítomnost prázdný stín, a všecka tvá sláva dým —
nestálý dým. — A potom to zní u tebe: »Pryč s tebou! Pryč
od těch dítek plačících! Pryč od manžela! Pryč od manželky!
Pryč od toho domu! .A to snad již tohoto rokul<<
Ci snad nebude míti smrt žádných žní?
Bůh vševědoucí jest mým svědkem, že vám všem celou duší
svou přeji dlouhého života, stálého zdraví a požehnání Božího.
aby se srdce vaše radovalo. e by však i z nás tu'to shromáždě
ných v tomto roce nikdo umříti nemohl, to jest velmi pravdě
nepodobno. Dnes rok byli také někteří zde s námi —- a kde

jsou dnes! Travou porostlý náhrobek kryje kosti jejich. Minulý
rok byl pro ně rokem posledním! Pro koho znás bude rok tento

dnes započatý posledním? Pro mne? Pro tebe? — — ——Možná,
neboť život jest nestálý, nejistý, jako stín pomíjející, plný osi
del smrti.

Snad jest to poslední rok.
Snad tohoto roku dívati se bude strhané oko tvé do záře
hromičné svíce, snad se naposledy studená pravice uchopí kříže!
Kdyby nás na to neupomínal obyčejný a přirozený běh života ve
zdejšího, měla by nás na to pamatovati naše vlastní vina.
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2. Štípil nás Pán takořka uprostřed vinice své učinil, bychom
v jeho svaté, samospasitelné Církvi narození a vychováni byli,
přesazoval nás z jedné dobré půdy do druhé.
Zdaliž nás netíží ta ona vina na svědomí?
Pán přicházel již několikráte ke stromu života našeho, hle
daje ovoce, a nenalezl žádného.
Pán hledal u tebe lilii nevinnosti, ňalku pokory, pomněnku
bázně Boží, konvalinku nábožnosti, růži lásky k Bohu a k bliž
nímu, avšak u mnohých nalezl místo těch kvítků ctností toliko
lupeny pýchou a hrdostí zkažené, u některých větve necudnosti,
smilstvem vysílené a zničené, u.jiných pouze jenom kmen bez
božnosti, hýřivostí vyžraný.
již tenkráte měl spravedlivý Bůh neúrodné a suché stromy
vytnouti a z vinice Své vyvrhnouti, On ale čekal na rok druhý.
— Pán přichází v roce druhém, chce tebe viděti jako věrného
manžela, jako svědomitého-otce; hledá dobrou kázeň u tvých
dítek, hledá pracovitost, šetrnost, spravedlnost v tvém řemesle,
hledá střídmost, cudnost, mravnost v tvém citování, hledá živou
víru a nenalézá žádného ovoce.
.
Nalézá sice ovoce„ ale červivé a shnilé, nalézá mnohé
manžely v nesvornosti, nalezá zanedbané dítky,*nalézá urputnost,
ďábelskou vzdorovitost.
Slyštel Snad již jest vrchovatá míra vaše. Snad to poslední
rok! Snad v tomto roce zavzní: »llle! já pošlu tebe se svrchu
země; tohoto roku umřeš, neboť jsi proti Hospodinulc
Naše vlastní vina nutí nás obávati se, že by tento rok po
sledním rokem naším býti mohl.
Koho by možnost tato neměla poděsiti?
Ví—liněkdo z nás, v kterém roce zavzní hlas Boží pro nás:
»Vytniž ho:? — Snad v tomto právě'_dnes započatém roce!
II.

Ale co jest proto mou povinností?

1. Buď opatrný!
Na noc zavíráme dvéře ——
a proč? Opatrnosti nikdy nezbývá !
Proč pak chová pořádný úředník svou ' pokladnici a své účetní
knihy v dobrém stavu? Ví-li on, že přijde pán jeho? Neví, ale

myslí sobě, žeby mohl z nenadání přijíti.
Zdaliž i my nebudeme všickni musit přísný účet klásti?
A kdy? Snad ještě tohoto roku, a proto okopejme půdu srdce
svého, učiňme ji přístupnou svatému náboženství a víře.

Snad jest to poslední rok!

Proto vyznávejme víru svou konáním vroucích modliteb,
roz,ímáním slova Božího, radostným slavením služeb Božích.

Snad jest to poslední rok!

Nechat si to rozváží ten, jenž snad přechovává nějaký cizí
statek; chtěl by snad někdo cizím statkem obtížený na věč
nost jíti?
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Snad jest to poslední rok!
Nechat si to dobře rozloží každý takový křesťan, jenž až
posud v lásce k bližnímu zůstal nedospělým dítětem.

Snad jest to poslední

rok — a „vy,milé děti, vynesete

mrtvolu své matky, svého otce ——a proto, pro Bůhl ze synů ne—

zdárných Heliho vezměte si odstrašující příklad, bojte se Boha, buďte
podobní Samuelovi, mladému Tobiášovil

Snad jest to poslední

rok, kdy dopřáno ti slyšetí na

posledy slovo Boží, a proto započnčme působití bez odkladu pro
svou duši, pro nebe!

_

O Thebánském králi, jménem Armiáši, vypravuje Plutarch,
že jednou při veřejné hostině mu psaní podáno bylo svyřízením,
aby neprodle'val je přečístí, poněvadž velmi mnoho na něm zále—
želo. Než on toho neučinil ku švé zkáze. Tak mohli i mnozí jiní
veliké zkázy těla i duše se minouti, kdyby nebyli na nejisté zitra
odkládalí s tim, co měli vykonatí dnes.

2. Protož ne jako nemoudří!

Snad to poslední rok!

Nc jako nemoudři. Neboť jak bychom se s radostí mohli
dívatí na záři světla, když jsme milovali jen temnosti? Neboť, jak
bychom se mohli utikati k Ukřižovanému, když jsme nehlásili se
k Němu v životě životem svým?
Nemarnčme hodiny časnosti, neboť smutné by nastaly pro
nás hodin_y věčnosti, o nichž jistý výtečný kazatel takto dí:
»Představte sobě nemalý zástup zavrženců. Všickni nalézají se
v jeskyni temné a děsné. Uprostřed —hrozná to myšlénka, houpá
se na vysokém klenutí kývadlo velikánských hodin. Není vidět
na nich ani cifer, ani ciferníku. jenom kývadlo sem tam klátí "se
ustavičně. Misto bití hodin vzniká čas po čase úžasný zvuk: Vždy
— nikdy; ustavičně —- nekonečně, rozléhaje se po propastech

klenutí pekelného. Tu jeden po druhém povstávajetáže se: kolik
je hodin? Ale vždy strašlivou slyší odpověď: Vždy — nikdy ——
ustavičně ——nekonečně —zde není žádného času, žádných hodin
— zde jest věčnost, & to věčnost nešťastná. At jest skřípání
a kvílení zatracenců sebe větší —-klepání vždy ——nikdy, usta
vičně
nekone'čně hryze jim na duši, působlc ohlas hrozný ve
svědomí jejich.“
*

*

'

Nový „rok, krok k smrti, k soudu, k věčnosti; poslední snad
to rok, dobře si to rozložme všickni. jeden rok bude pro nás po
sledni, jeden musí býti poslední. Snad jest tento, pro některé
nepochybné. Otec světel račiž všem nám dáti Svého požehnání,
a to jest přání od vašeho kazatele, abyste všickni, já s vámi,
prospívali a rostli ve víře, v nábožnosti, v dobrých skutcích Božích,
aby Pán, až přijde, hledaje ovoce na nás, skutečně dobré ovoce
nalezl a přesadil nás na vinici Svou nadhvězdnou. Amen.
“'r Jan Šicha.
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Zjevení Páně.
Ježíš Kristus jest: I. "v Církvi, II. v nejsv. Svátosti
oltářní, a III. tam, kde dva nebo tři ve jménu Jeho
jsou shromážděni..
»Kde jest ten, který se narodil Pc
Mat. 2, 2.

»Kde jest ten, který se narodil král židovskýřc tak ptali se
svatí tři Králové Herodesa. Z daleké krajiny přišli, aby se po
klonili Spasiteli, a šli za hvězdou, která jim cestu ukazovala. Ti
tři sv. Králové opustili vlast svou a vydali se na dalekou pouť,
nebezpečnou, jen aby viděli onoho'krále zaslíbeného, který vy
koupiti měl lidstvo. Ve sv. evangeliu praví se: »Aj, mudrci od
východu přijeli do jerusalémaa, neurčuje se blíže, odkud přijeli.
Nejspíše pocházeli onino mudrci z Arabie, která leží na východ
od země zaslíbené, a nazývá je sv. evangelium »mudrcic, protože
v oněch krajinách knížata zabývali se vědou, a jmenovitě zpyto—
váním hvězd, a tu zajisté pozornost velikou vzbudila u nich hvězda,
která na obloze toho času se objevila. Mudrci onino znali jistě
také Písmo svaté Starého Zákona, které asi 300 let před na
rozením Krista Pána z jazyka hebrejského do řeckého bylo pře—
loženo a po celém tehda známém světě se rozšířilo. Zidé také
roztroušeni byli již skoro mezi všemi národy, a tu jednak ze styků
se židy, jednak také z Písma sv. dověděli se národové pohanšti
o Vykupiteli, jejž čekal národ vyvolený, a poznali také mes
siánská proroctví, jichž ve Starém Zákoně Pán Bůh o Vykupiteli
mnoho zjevil.
Sv. tři Králové jistě znali p'roroctví Balaar'novo: »Hvězda
vzejde z _Iakuba, a berla povstane z Israclec, a když spatřili na
nebi zvláštní hvězdu, tu ihned spěchali, aby spatřili 'toho očekáva
ného Vykupitele: krále židovského. Hvězda jim byla znamením,
že se narodil. A přišli do ]erusaléma ke králi Herodesovi & ptali
se: »Kde jest ten, který se narodil, král židovskýřc S takovou
horlivostí ptali se: Kde jest ten, který se narodil? Chtěli poznati,
viděti Vykupitele, chtěli se Mu klaněti!
O, já vím, drazí v Kristu, že každý z vás, jako sv. tři
Králové, rád by se poklonil Spasiteli, že rád by Mu ty nejlepší
dary dal, jen kdyby jej spatřiti mohl! Drazí v Kristu! My viděti
Vykupitele:
nemužeme. svého zde na světě, tak jako Jej viděli sv. tři Králové,

On vstoupil na nebesa s tělem Svým oslaveným, a na
pravici Boží povýšen jest nad kůry andělů, — ale proto přece
mezi námi zůstává, mezi námi jest! A tu, když by někdo ptal se,
jako oni sv. tři Králové: Kde jest ten, který se narodil náš Spa—
sitel? odpovídám:

Jest I. v Církvi, pak II. v nejsv. Svátosti oltářní,
a III.potom tam, kde dva nebo tři jsou shromážděni
ve jménu Jeho, ——a to blíže vyložiti vám
dnešního našeho rozjímání.

budiž předmětem

Pojednání.
I. Spasitel náš jest v Církvi, a sice v Církvi Své:
katolické žije nyní po Svém nanebevstoupení!
Ji vede, ji řídí a spravuje jakožto neviditelný její pastýř,
v Církvi Své a skrze ni poskytuje věřícím světlo pravdy nebeské

a otvírá poklady hojných milostí: »Já s vámi jsem po'všecky
dny až do skonání světac, řekl Sám učenníkůmSvým, než
vštoupil na nebesa. Nejdříve poslal je do celého světa učit všecky
národy, přijímat je do Církve, učit je zaehovávati všecka přikázaní,
a slíbil jim, že při tom s nimi bude až do skonání světa. Sv. apo—
štolové zemřeli, na místo nich nastoupili biskupové a ostatní vrch
nosti duchovní, a ti nyní působí v Církvi sv., 3 s nimi také jest
Kristus, nebot“slova Jeho též o nich platí, a slova Jeho jsou pravda!
Nebe a země pominou, Jeho slova však nepominou! Jako se sv.
apoštoly byl Spasitel, tak i nyní jest v Církvi sv. s nástupci sv.
apoštolů a se všemi věřícími!
Když kráčel již se sv. apoštoly na horu'Olivetskou, aby po
čal trpěti, tu v modlitbě své velekněžské přirovnal se k vinnému
kmeni, a sv: apoštoly a pak všecky věřící k ratolestem. Jsme tedy
všichni ratolesti na kmeni vinném, a ten kmen vinný jest Pán
Ježíš, který neviditelné v Církvi sv. jest, tak že Církev sv. jest
tajemným tělem Kristovým zde na světě, a On její hlavou v ne
besích. Kdožkoli hledá tedy Krista Pána, jako sv. tři Králové
hledali, v'ejíti musí do Církve sv. a v Církvi sv. jedině nalezne
Spasitele svého. Tam nalezne každý pravdu jeho, kterou On
Sám hlásal, kterou po Něm hlásali sv. apoštolové, neporušenou,
v celosti, jak ji Pán Ježíš kázal. V Církvi nalezne každý poklad
milosti, kteréž Kristus Pán utrpením Svým asmrtí Svou nám vy
dobyl, a za rozdavače milosti této ustanovil Své apoštoly a ná
stupce jejich, a.ti nyní ve sv. svátostech rozdávají milost tu všem,'
kdož ji ve víře své hledají. -V Církvi nalezne každý vše, čeho
ke spáse duše má potřebí. nebot' vše to udílí v Církvi Své Pán
Ježíš, který v ní neviditelné jest.
lBlaze tomu, kdož v Církvi Kristově žije, ten již nemusí hle
dati Krista Pána, nemusí se na Něho tázati, nebot jest u Něho!
Hle, takový katolík, kterému od dětství svítí světlo víry Kristovy,
Kristova milost jest dávána ve všech potřebách života, ten není
opuštěn v žádné chvíli svého života! Netaž se nikdo: Kde jest
Kristus? K Církvi Jeho, k Církvi Kristově přiviň se, jí se pevně
drž, a držeti se budeš tajemného těla Kristova, jehož hlavou ne
viditelnou jest On Sám v nebesích, a Pán Ježíš přivine tě k Sobě,
a bude tvým Spasitelem!
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II. Ačkoliv Církvi sv. stále s námi jest Spasitel
náš, přece ještě viditelně chtěl přebývati mezi námi,
a proto ustanovil Svátost nejsvětější, aby se denněza
nás Bohu Otci nebeskému při mši- sv. obětoval a zároveň aby ve
sv. přijímání se nám dával za pokrm duší k životu věčnému, aby
s duší naší se spojoval a jí posv'ěcoval.
Když Pán ježíš nasytil pět tisíc lidí pěti chleby a dvěma
rybičkami, tu chtěli-ze vděčnosti jej učiniti králem, 'ale On odešel.
Zástupové pak jej nalezli v Kafarnaum ve škole, a tu pravil jim:
»Amen, amen, pravím vám: hledáte mne,- ne že jste divy viděli,
ale že jste chlebem nasycení byli. Hledejte chléb ten, který ne
hyne, který zůstává „k životu věčnémux A když ptali še IIo, vy
světlil jim, že chléb onen jest On Sám. »já jsem chléb živý, který
s nebe sestoupil. Chléb, který já dám, tělo méjest.cr Ale tu jemu
nerozuměli, a počali se na Něho horšiti, a opustili Ilo. — A co
slíbil tenkráte Pán ježíš, vyplnil při poslední večeři: Vzal chléb
do svatých a velebných rukou Svých, žehnal a lámala dával učen
níkům Svým řka: Vezměte a jezte. Totot jest tělo mé! A po
dobně když povečeříli, vzal kalich do svatých a velebných rukou
Svých, žehnal a dával učenníkům Svým, řka: Pijte ztoho všickni,
totot' jest 'krev má Nového Zákona, která za mnohé vylita bude
na odpuštění hříchů. A hle, nebyl to již chléb, nýbrž jen způsoba
chleba, a pod tou způsobou bylo tělo jeho svaté. Nebylo to již
víno, byla to jen způsoba vína, a pod ní byla sv. krev jeho. Tak
zůstavil Pán ježíš tělo a krev Svou, Sebe Samého v nejsvětější
Svátosti oltářní! V té Svátosti On skutečně přebývá s tělem
a duší Svou, jako Bůh i člověk se vší mocí Svou a milostí upro
střed Svých věrných- nepochopitelným, podivným způsobem, zá
zrakem! V této Svátosti jest Kristus Pán pokrmem duším věr
ným, posilou slabým, podporou klesajícím, útěchou zarmouceným!
V té Svátosti posvěcuje také tělo naše a dává nám záruku slav
ného vzkříšení: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně pře
bývá a já v něm a já ho vzkřísím v den nejposlednějšílc

Nikdo tedy se neptej dlouho: Kde jest Kristus? Kde jest
Spasitel? Nikdo nemusíš Ho dlouho hledati, hle, tak blízko nám
všem jest, tak blízko! jen přistup každý ke stolu Páně, hodně
přijmi Svátost nejsvětější, a Kristus Pán přijde k tobě, ty budeš
u Něho, a On bude s tebou. A v tomto spojení svátostném do
jdeš'každý, po čem touží duše tvá, & co potřebuješ ke spáse'své:
najdeš Vykupitele, jako l-lo našli sv. tři Králové!

lll. Kristus Pán také jest přítomen, kde dva nebo
tři ve jménu jeho shromážděni jsou.
Sám to potvrdil, když řekl: »Kde jsou dva nebo tři shro—
mážděni ve jménu mém, tu jsem já uprostřed nich.c To jest:
Kde se 'několik lidí sjednotí ve jménu Kristově: v záležitostech,
zájmech díla jeho, království Božího, jeho zvelebení a rozšíření,
tu jest i Kristus Pán s nimi Svou milosti a pomocí, netřeba hle
datí Ho. On Sám přijde mezi ně, přidruží se k nim, jest u nich
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a spojí se s nimi. A proto také modlitba společná tak velikou
moc má: když spojí se na modlitbách několik a na jeden úmysl
se modlí, jistě slyší je Pán Bůh, nebot Spasitel Sám při nich jest
a jim pomáhá. milostí Svou je obdařuje! Tato pravda jmenovitě
v čase nynějším velice jest pochopována, a proto za dob nynějších
katolické spolky, katolická bratrstva nyní více a více se rozšiřují,
a svatý Otec nynější rozkvět jejich co nejvíce podporuje. V tako
vých spolcích jest přítomen Kristus Pán Sám.
Nikdo tedy neboj se, když jedná se o věc Pána ježíše,
o svatou pravdu, o ctnost, rozšíření a rozmnožení království 80
žího; spolči se s jinými stejně smýšlejícími a ve spolku s nimi
počni sjednocenou silou dílo své, a jistě nebudeš pracovati na
darmo! Kristus Pán Sám přiduží se k vám a s vámi bude a jeho
pomocí vykoná se a podaří se to, seč není slabost a nedostateč
nost lidská! S Kristem Pánem překonány budou nástrahy a úklady,
s Kristem Pánem každý dokonáš, co ve jménu jeho jsi počal ke
slávě Boží a ke spáse své!
><

*

>|:

I—Ile.drazí v Kristu, se sv. třemi Králi ptali jsme se: Kde
jest ten. který se narodil.> a našli jsme Ho. “Blízko nás jest: jest
v Církvi, jest v nejsv. Svátosti oltářní, jest mezi námi, když shro
mážděni jsme ve jménu jeho. Tak blízko nás jest, a my bychom
snad chtěli se od Něho vzdalovati? Sv. tři Králové z daleké země
přišli za Spasitelem, aby se Mu poklonili, a my nedaleko sebe jej
máme, a nechtěli bych'om snad jemu se klanětí? Včera v před-,
večer svátku dnešního posvěcena byla voda, aby věřící přinesli ji
do příbytků svých, a je pokropili, prosícc při tom, aby Bůh je
ochránil ode všeho zlého, aby v příbytku svém ctnostné a spo
kojeně byli živi ke slávě Boží, a zároveň světila se křída, a tou
znamenají věřící dve'ře příbytků svých, píšíce začáteční písmena
jmen sv. tří Králů. Písmena ta připomenouti mají věřícím, že oni
jako sv. tři“Králové klančti se mají Pánu ježíši a jemu také dary
obětovati, a sice na místě zlata svou poslušnost jakožto svému
králi, na místo kadidla svou uctivost jakožto Bohu, na místo
myrhy svou kajicnost jakožto Vykupiteli svému!
A hle ten, který od nás poctěn býti má, ten tak blízko jest,
mezi námi jest, nebot' my všichni shromážděni jsme ve jménu
jeho, shromáždili jsme se dnes poslušni Církve 'sv., abychom ctili
Boha Všemohoucího a děkovali za to, že zjevil národům narození
Syna Svého. On nás tedy vidí, On nás slyší! Nuže padněme na
kolena a klanějmc se mezi námi přítomnému Bohu, ježíši Kristu:
Všemohoucí Spasiteli náš, shlédni na nás ve jménu Svém shro
mážděné a přij'mi od nás poslušnost naši, úctu naši, kajicnost
naši, a učiň nás hodny zásluh svých! Amen.
ír.

Wolf, kaplan v Jaroměři.
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Zjevení Páně.
O významu Betléma; proč právě v Betlémě chtěl
Kristus Pán se narodítí.
)A shromáždiv všecka knížata kněžská
a učitele lidu, tázal se jich. kde by se
Kristus mčl naroditi. Oni pak řekli
jemu: V Betlémě judově.<
Mat. 2, 4.

Veliký. svátek, jeden z největších, proč? Mát' svou vigilii
i oktávu. Památka povolání pohanských národů do Církve. Mudrci
——první pohané, kteří se Kristu Pánu klaněli. Jim hvězda, pastý
řům anděl, proč? Proroctví Balaamovo Num. 24. 17.: »Vzejde
hvězda z Jakoba a povstane prut z Israele; a potepe knížata
Moabská.< Udávají se tři, podle darů, odkud? od východu ——
snad ze šťastné Arabie. Různé pleti: bílé, žluté a černé; starý
svět: Evropy, Asie, Afriky. Ani jména nejsou v Písmě; teprv ve
středověku píší se na dvéte začáteční litery jejich jmen a rok, že
druhdy tím dnem nový rok začínal.——V Rímě památka povolání
národů do Církve v ústavě missionářském »Propagandac.

Mydnes promluvímeo významu Betléma a proč Pán

Kristus, Spasitel náš, v Betlémě se chtěl naroditi? —
Pojedná ní.
1. Vše bylo o Mesiášovi předpověděno; udány známky Jeho
života, aby mohl býti poznán; to učinili proroci, osvícení Duchem
Svatým, »kterýž mluvil skrze proroky.<
2. I místo, kde se měl naroditi: Betlehem; tak dí Mich. 5, 2:
»A ty Betléme Efrata, maličký jsi v tisíci Judských: z tebe mi
vyjde, jenž bude panovníkem v Israeli a východové jeho od po
čátku, ode dnů věčnosti.a
3. Co znamená Bethlehem či (zkráceně) Betlém? Dům chleba;
byl v úrodné krajině, v pokolení Juda. Efrata, úrodný, úrodnost;
na rozeznání od jiných míst, v zemi israelské, která rovněž tak
se nazývala. A úrodný (nížina), na rozdíl od Judských hor, jež
byly neúrodné. Skýtalat krajina Betlémská chleba všemu vůkolí.
4. Betlehem bylo hlavní město v pokolení Juda. Z Betléma
pocházel David, obraz Kristův. David přemohl obra Goliáše, Kri
stus ďábla. David byl pastýř; i Spasitel: »Já jsem pastýř dobrý.:
David od stáda na trůn povolán jest, Kristus Pán od svého stádce
na trůn slávy věčné. David od Saula nevinně ku smrti vyhledáván
jest; Ježíš Kristus nevinně usmrcen.
5. V Betlémě se narodil, v domě chleba, kterýž slul úrod—

nost, že tu Otec nebeský nwe
zati ráčil.

_

úrodnost, t. j. štědrost uká
'

6. V domě chleba, protože Pán Kristus Sám jest ten chléb
nejvzácnější, nejdražší, nejchutnější a nejvíc sílící. Svatý Bernard
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dí: »Nic nechutná mi, neslyším—lineb nečtu-li při tom jméno Ježíš.—

Sám se nazval chlebem; při zázračném nasycení na poušti řekl.
Hledáte mne, že jste jedli z chlebů a nasycení jste. Pečujte opo
krm, ne o ten, kterýž hyne, ale kterýž zůstává na věky. Já jsem
chléb, který jsem snebe sestoupil. Bude li kdo jísti z chleba toho,
Smrti neokusí na věky. A chéb, kterýž já dám, tělo mé jest, jež
vydám za život světa.



7. A chléb tento nebeský znázorněn byl mannou, tím
chlebem, jemuž pršeti dal Otec nebeskýssnebe ajímž živil národ
israelský po 40 let na poušti. Týž chován jest pro věčnou pamět
potom ve vclesvatyni, v arše Boží, v nádobě zlaté. Ta velesvatyně,
ta archa Boží, ta nádoba zlatá byla svatá Panna, kteráž ten chléb
nebeský, Ježíše Krista, pod srdcem svým nosila; proto i od Církve
tak se nazývá.
8. Ale při poslední večeři Sebe v chléb nebeský proměnil
a chléb obyčejný v tělo a krev Svou. Ano, tot. ten chléb nebeský,
který se chová ve svatostánku na oltáři, nám k útěše a posile
na cestě — poušti ——tohoto života, zvláště v hodince smrti, na
pouť nejdelší, nejposlednějšíl

9. Zde tedy, nejmilejší, jest také Betlém, a to ten pravý,
dům chleba nebeského, tam na oltáři jest ten nebeský chléb,
jejž hledali mudrci a nalezli.
10.1 my putujemc pouští, chceme najíti jedenkráte ten
. chléb nebeský, Ježíše; jak nalezneme Jej?
Ejhle, oni následovali hvězdd; i nám svítí, naše víra; vzali
s sebou dary: zla'to, kadidlo, myrrhu; i my je vezměme: zlato
lásky, kadidlo úcty a nábožnosti a myrrhu tichosti, trpělivosti,
pokory a skroušenosti; a kráčejíce za hvězdou, t. j. za věrou, jak
nás učí a vede, dojdeme jistě Betléma, toho pravého Betléma
nebeského, kdež bychom ten chléb nebeský, Ježíše Krista, nalezli,
Jím se sílili a z Nčho požívali na věky. Amen.
Monsign. Boh. Hakl.

Neděle I. po Zjevení Páně.
Aroikacíř AfíUS otcem popíračů Božství Ježíšova. *)
»Zdali jste nevěděli, že v tom, což jest
Otce mého, musim býti. <
Luk. 2, 49.

Až dosud zabývali jsme se s Ježíškem jako nemluvnětem;
dnešní sv. evangelium předvádí nám Ježíše již jako dvanáctiletého _
pacholíka v chrámě., kdež nejen podivení všech vzbudil rozumnosti
Svou, ale i jasné svědectví vydal o božské přirozenosti Své, an
Boha Svým Otcem nazval. Když totiž Matička Jeho připomínala,
*) Z historických řeči.
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sjakou bolestí Jej hledali a při tom pěstouna Jeho sv. Josefa dle
obecnéJosefova
mluvy nepovažoval,
otcem nazvala,
tu Ježíš,
J%tonikdo
za
syna
zřejmě
na Bohaaby
jako
jediněmylně
pravého
Otce Svého poukázal řka: »Zdali jste nevěděli, že v tom, což
jest Otce mého musím býtiřc Že pak nemluvil o Bohu jen vše.
obecně jako o Otci všech lidí, nýbrž o Svém přirozeném Otci,
naznačil řka: »Což jest Otce mého. : Božské synovství Jeho pře
výšovalo všechny poměry rodinné a příbuzenské pročež svatý
Evangelista z vnuknutí Božího zajisté připomíná, že ne mezi zná
_mými a příbuznými, ale v chrámě Otce nebeského nalezen byl;
a byť k rodičům Svým láskou synovskou lnul a jim poddán býti
chtěl, přece věčným božským synovstvím Svým nepřetržitě s Otcem
nebeským spojen byl, z které příčiny odůvodňuje také starostlivě
Vlatičce setrvání Své v chrámě řka: »Co jest, že jste mne hledali?
Zdaliž jste nevěděli. . .c
.
Nebyla to tedy skutečná, snad zaviněná ztráta, co nám
tento případ z mládí Ježíšova připomíná, ale na mysl nám uvádí
jinou a to zaviněnou a nebezpečnou ztrátu, která hrozila věřícím
Církve Kristovy svůdnictvím arcikacíře Aria, jenž popírati počal
božské synovství Ježíše Krista. Zapomnělť domýšlivý Ariusa stou—
pencí jeho na slovo Ježíšovo, že On v tom,\ co jest Otce Jeho
nebeského, musí býti; zapomněli na toto potvrzení Božství Ježíšova
a počali prohlašďvati Ježíše za pouhého tvora; ztratili takto ve
své víře Syna Božího a hledali Ježíše ne u božského Jeho Otce,
ale mezi známými a příbuznými, mezi pouhými lidmi. Tak stal
se arcikacíř Arius předchůdcem těch pobloudilců, kteří Ježíše
Krista neuznávají za jednorozcného Syna Božího, ale za pouhého
člověka Jej vydávají, stal se otcem popíračů Božství Ježíšova.
O tomto hrozném kacířství arianském a o jeho jednomyslném
zavržení na sněmě nicejském dnes s pomocí Boží promluvím.

Pojednání.
Všickni pravověřící křesťané věřili a vyznávali od prvo
počátku dle slov Miláčka Páně, že na počátku bylo Slovo a Slovo
bylo u Boha a Bůh byl Slovo, čili, že Ježíš Kristus, jenž Slovem
tu nazýván, jest od věčnosti s Bohem Otcem jedné podstaty
a přirozenosti; když pak přišla plnost času, že působením Ducha
Sv. přijal i přirozenost lidskou a z Marie Panny v Betlémě jako
člověk se narodil. Toto tajemství vtělení Syna Božího bylo všem
pravověřícím křesťanům známo, ano bylo a' jest základem naší
sv. víry; ale někteří učitelé církevní, chtějíce toto tajemství víry
lidu pochopitelnčjším učiniti, volili k tomu někdy slov a podo—

benství méně vhodných a tak leckdy pravdu spíše zatemnili neb
i docela v pochybnost uvedli. Papežové římští stáli ovsem na
stráži a pravdu sv. víry se vší určitostí hlásali a hájili; když ale
někteří učitelé křesťanství hovíce příliš hlosoůi pohanské, chtěli
dle těch pobloudilých názorů vykládati pravdy zjevení Božího
a při tom více na svou učenost než na zjevení Boží spoléhali:
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zabředali výklady svými v bludy zvláště při těch pravdách. které
jako vznešená tajemství nám zjevením Božím sdělena jsou. Rozum
lidský tu nestačujc a hloubáním svým jen na bezcestřzbloudívá;
tak 'stalo se i oněm učencům křesťanským s tajemstvím o vtělení
Syna Božího: ztratili ježíše Syna Božího a pochybné počali vy—
světlovati jeho přirozenost božskou. Toho poblo'uzení zneužil hned
pekelný antikrist, aby čistou víru ježíše Krista poskvrnil a zko
molil. [vyhledal si k tomu Aria, člověka ducha nepokojného
a myslí ctižádostivé i lstné, jenž v Libyi sice narozen byl, ale
v biskupství Alexandrinském úskočně mezi duchovenstvo vetříti
se dovedl. Nemaje dostatečného bohoslovného vzdělání, opovážil
se svým knsým rozumem hloubati o vznešenérn tajemství vtělení
Syna Božího; toho použil antikrist, jenž iz vlásku dovede uplésti
provaz ku stržení do propasti pekelných, a zatáhl domýšlivého
Aria do rouhavých bludů. Dle jeho vnukání počal Arius učiti
o SynuBožím, že není věčný s Bohem Otcem, ale později prý.
byt' i přeci ostatním světem, že povstal a tak že stal se nejpřed
nějším tvorem, jehož Bůh jako prostředníka ku stvoření světa
použil Poznáváte ztoho rouhavého bludu, že Arius nehledal
ježíše' Krista u Otce nebeského, ale mezi známými a příbuznými,
čili mezi pouhými tvory. Neuznával tedy ježíše Krista za jedno
rozeného Syna Božího dle stálého učení Církve katolické, ale
tvrdil, že jméno Syna Bežího a pocta božská jen jako mimořádné
Mu od Boha dopřána jest.
'
Poznáváte zajisté. že hrozné to rouhání jen z návodu a rady
odvěkého nepřítele Kristova počátek vzíti musilo ;' jeho povzbuzením
také rozdmychl Arius pochodeň ne světla pravého, ale záře pekelné,
a mnozí bohužel ton žhářskou záplavou oslněni jako slepci kráčeli
za Ariem. Biskup Alexandrinský vystoupil ovšem rázně na obranu
pravé víry a vyobcoval Aria a stoupence jeho jako kacíře z Církve;
než zbujníci ti nejen že nepodrobili se pravomoci církevní, ale hle
dali lstivě ochrany proti němu u jiných biskupů. Tak pýchou,
vzdorovitostí a úskočným podezříváním prozrazuje se vždy člověk,
jakého ducha jest; mohli to ovšem snadno uhodnouti i souvěkovci
Aríovi, ale d'ábelská lest jeho zaslepila mnohého, tak že nastalo
rozdvojení mezi biskupy východními.
Nad tímto zpustošením a rozštěpením Církve ve východních
zemich bolestně dojat byl tehdejší vrchní pastýř Církve papež
Silvestr a pamětliv povinnosti své ihned přičinil se o nápravu.
Dohodnuv se s císařem Konstantinem svolal s ním společně vše
obecný sněm církevní do města Nicee a poněvadž při svém stáři
sám osobně se súčastniti nemohl, odeslal tam jako zástupce své
biskupa španělského Hosia a dva kněze římské Víta a Vincencia.
Sněm svolán byl ke dni 20. května 325 a byl po předběžných pří
pravách'císařem Konstantinem dne 14. června za přítomnosti 318
biskupů zahájen. Císař sám zavítal do sezení v nádherném rouše císař
ském, alesnelíčenou skromnosti oslovil biskupy řka, že vroucně si
přál v svornosti & jednotě uZřítije shromážděné jako pastýře lidu
věřícího; i vybízel a zapřisáhal je, aby nedopustilitoho, aby nyní,
Rádce duchovní.
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když s pomocí Boha Spasitele boj ukrutníkův proti Bohu podnik
nutý jest ukončen, zlý duch měl trhati božský zákon Kristův
rouháním bezbožných. »Neotálejte, drazí přátelé, volal k biskupům,
neváhejte, služebníci Boží, vykořeňte všechny příčiny sporu. “Tím
vykonáte dílo Bohu nejmilejšíl<< Stoupenci Ariovi neštítili se
ovšem ani nejpodlejších úskoků, aby odpůrce své u císaře zostudili',
ale císař nepřičítaje sobě, jak se vyjádřil, práva souditi sluhy
Boží, všechny ty podezřívavé dopisy, aniž by jich četl, vhodil
veřejně do ohně. Předvolán byl tedy Arius k zodpovídání se
z učení svého; mezi zastanci pravé víry Kristovy zvláště vynikal
učeností sv. Athanáš, jáhen z Alexandrie, a on také'rouhavé bluldy
Ariovy nejlépe znal a před sněmem odhalil. Ipřijato jest konečně
celým sněmem toto vyznání: 'nVěřím v jednoho Boha, Otce vše
mohoucího, Stvořitele všech viditelných i neviditelných bytostí,
a v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího, jednorozeného,
zplozeného z Otce, to jest z podstaty Otcovy. Boha z Boha,
světlo ze světla, Boha pravého z Boha pravého, zplozeného, ne
učiněného, spolupodstatného Otci, skrze něhož vše učiněno jest
na nebi i na zemi: atd.
Toto vyznání sepsané podepsali všichni sněmovníci 'až na
dva, kteří s Ariem setrvali v zatvrzelém kacířství a proto vy—
obcováni byli z Církve, císař pak poslal je do vyhnanství. Usneseni
tohoto prvního všeobecného sněmu potvrdil sv. otec Silvestr
a císař všemožně staral se o potlačení kacířství arianského, spisy
pak toho arcikacíře dal veřejně spáliti. Však svůdník pekelný
nepřestal tajně brojiti proti Církvi Kristově a kdežto skrze ná—
hončí své na jedné straně nejhorlivější zastance pravé víry, jako
byl sv. Athanáš, u císaře osočoval, hlcděl na druhé straně přízně
& milostí získati arcikacíři Ariovi se lstným ujišťováním, že by
Arius ochoten byl pravou víru vyznati, kdyby.byl z vyhnanství
zpět povolán. Císař chtěje Ariovi dopřáti příležitost k napravení,
svolil k jeho návratu, Arius pak aby obelstil císaře předstíranou
pravověrností, zapřisáhal se, »že nevěří-li prý v Boha Otce, Syna
i Ducha Sv., jak celá Církev učí, at“ jest soudcem _jeho Bůhx
Konstantin uvěřil mu, ale sv. Athanáš, který mezi" tím stal se
biskupem Alexandrínským, znaje úskočnou a lživou povahu
Ariovu, nechtěl jej do Církve příjmout. Za to krutě pomstili se
mu stoupenci Arioví; nařkli sv. Athanáše z nejhorších zločinů,
prosadili jeho odsouzení a přiměli císaře, že sv. Athanáše jako
rušitele smíru do vyhnanství poslal. Nyní domníval se Arius. že
bude moci v Alexandrii vítězství své nad sv. Athanášem oslaviti;
že ale lid pravověrný proti arcikacíři se bouřil a milovaného
biskupa svého sv. Athanáše hlasitě zpět žádal, povolal Konstantin
Aria do Konstantinopole a tu s celým důrazem mu připomenul:
aje-li tvá víra pravá, tedy jsi dobře přísahal; jest-li však _bezbožná,
Bůh tě sudla Když jej Arias opětně líčenou pravověrnOstí ujistil,
poručil císař biskupu Konstantinopolskému Alexandrovi, aby Aria
do Církve přijal; přívrženci Ariovi také toho se hřmotem a po
hrůžkami od biskupa žádali; tento však v tísni své vzal útočiště

k modlitbě, vroucně prose Boha, aby smiloval se nad Církví Svou
a zamezil ohavnost tu, by Ariem kacířství do Církve vejíti mělo.
A Bůh vyslyšel zbožnou modlitbu jeho. Stoupenci Arioví připravili
mu v sobotu večer veřejnou oslavu, vodíce jej po městě v slavném
průvodu; tu však mezi průvodem pocítil Arius z nenadání prudké
bolesti v životě svém; když pak uchýlil se na záchod, zahynul
tam, ana střeva z něho se vykydla ('r. 336). Tak soudil nad ním
Bůh; osud zrádce jidáše jej stihl. Mnozí poznali v tom trestající
prst Boží a sám císař přesvědčil se o křivé přísaze arcikacíře
Aria, jehož stihl zasloužený trest. Inapravil křivdu sv. Athanášovi
učiněnou, povolav jej z vyhnanství na osiřelý stolec biskupský
v Alexandrii, kdež tento od lidu věřícího s jásotem přijat byl.
Tak přišla pravda opět k svému právu a Bůh patrným způsobem
obhájil víru božského Syna Svého, ztrestav rouhavého kacíře. '
Však tážete se snad, rozmilí v Kristu, proč připomínal jsem
vám to-staré odporné. kacířství, jež vyhlazeno bylo hned při svém
počátku? Naznačil jsem vám je jakož odboj antikristův proti Synu
Božímu; a myslíte, že antikrist byv usvědčen ze lži ustává
v odboji svém? Nikoliv; odvěká zloba jeho nedá mu pokoje, on
nové a nové pikle strojí proti víře ježíše Krista, Syna Božího,
vyhledávaje' mezi zpronevěřilci křesťanskými _náhončisvé; podvrátit
neb alespoň poškodit dílo vykoupení lidstva jest zlořádná snaha
jeho a k tomu cili ziskal bohužel iza posledních dob mnohé
pomocníky podobné Ariovi. jako druhdy pohanská filosofiesvedla
leckteré domýšlivě učence na bezcestí, taki nynější zpohanštělá
vzdělanost vystupuje proti víře ježíše Krista. Arcikacíř Arius stal
se předchůdcem těch bezbožníků, kteří z návodu antikrista staví
se proti ježíši Kristu Synu Božímu, jako jmenovitě činí svobodní
zednáři; areikacíř Arius stal se otcem popíračů Božství ježíše
Krista, kteří nechtíce uznati jej za jednorozeného Syna Božího,
nanejvýše za vznešeného mudrce jej prohlašují; arcikacíř Arius
stal se předchůdcem všech těch nepravých křesťanů, kteří spolé—
hajíce na svou domnělou učenost vědu proti víře staví, touto
rouhavč pohrdajíce. Nechť nemýlí vás, drazí v Kristu, opovážlivá
drzost lidí takových bezvěreckých: v zpupné drzosti a ctižádosti
předcházel je Arius; alejako toho 'arcikacíře tak nalezne Bůh
inovověké rouhače. Ani to nechť nemýlí vás, že pravověřící
křesťané, zvláště pak kněží a biskupové mají mnoho co snášeti
pro víru; snášel tak i sv. Athanáš i mnozí věřící sluhové Církve,
ale Bůh obhájil jejich čest a nevinnost a spravedlnost došla uznání.
*

*

*

A jaké naučení a povzbuzení vezmeme si my. z dnešního
rozjímání? Ztratil Arius a ztrácejí všichni nevěrci ježíše Krista
.Syna Božího, když zpronevěřuji se sv. víře jeho; ztrácejí ježíše
svou vinou & proto _jim platí;to běda, které vyřkl ježíš nad
zaslepenými farisey, že stihne je kletba, že zůstane dům jejich _
duše jejich pustá v hrůzné nevěře a neuzřj ježíše, až k své hrůze
spatří jej přicházeti k' soudu. Mat. 23. O, varujme se toho ne
štěstí, ' svou vinou ztratíti ježíše; voláť On dnes k nám; Zdali
'i'.:
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nevíte, že v tom, co jest Otce mého, musím býti? Nuže, co
odpovíme Ježíši Kristu? Vyznejme neporušenou, stálou & pevnou
víru svou slovy sv. sněmu nícejského, koříce se Ježíši Kristu
Synu Božímu. Ano, my věříme v Tebe, Ježíši Kriste, jakožto
jednorozeného Syna Božího, Boha z Boha, světlo ze světla, Boha
pravého z Boha pravého, zplozeného, neučíněného spolupodstat—
ného Otci, skrze něhož vše učiněno jest na nebi i na' zemi. _Toběčest
a sláva

na věky.

Amen.

Fr. Vohnout, bisk. notář a farář v Zlunicích:

Neděle II. po Zjevení Páně.
(Nejsv. Jména Ježíš.)
Viv

Rouhačství Juliana odpadlíka proti Ježíši Kristu. *)
»Ncní v žádném jiném spasení; neboť
není jiného jména pod nebem daného
lidem, v němž bychom měli spasení
býti.c

bk. ap. 4, 12. '

Tak statečně hájil sv. Petr to nejsvětější, nejmocnější jméno
Ježíš, v němž právě vykonal -onen veliký zázrak nad chromcem
před chrámem Jerusalémským. Udivením naplněn byl celý Jeru
salém nad tím, jak sv. Petr člověka chromého od narození ve
jménu Ježíše Kr. pojednou uzdravil, a mnozí poznávajíce v tom
důkaz o Božství Ježíše Kr. uvěřili v Nil-ho a velebíce nejsvětější
_jméno Jeho dáli se pokřtíti, tak že počet vyznavačů Kristových
valně byl rozmnožen. Té oslavy Ježíše Kr. a takového šíření se
křesťanstva zhrozila se'rada židovská a dala zjímati apoštoly, aby
soudila je z nedovoleného hlásání víry Ježíšovy. Však sv. Petr ne
ohroženě dokazuje knížatům kněžským podobně jako prve shro
mážděnému lidu v chrámě,' že zázrak ten vykonán jest “jménem
a mocí Ježíše Kr., kterého oni sice ukřižovalí, jehož ale Bůh
vzkřísil z mrtvých; zázrakem tím že dotvrzeno jest Božství Ježíše
Kr., který od věčnosti jsa Bohem pro spasení lidstva člověkem
se stal, a proto i veškeré lidstvo Jej jako božského Vykupítele
svého uznati a velebiti má [prohlašuje slavně řka: >Není v žád-I
ném . . .c Všeliké učení, které nezakládá se na víře Ježíše Kr.,
jest nedostatečné neb i klamné a ku spasení vésti nemůže. Na
nejsv. jménu Ježíš spočívá všechna naděje lidstva ve spásu věčnou.
U zatvrzelých fariseů zůstalo ovšem toto svědectví sv. Petra bez
účinků; ano, to velebné jméno Ježíš stalo se jím postrachem a oni
tím více s.rouháním zanevřeli proti Ježíši Kr. a proti vyznavačům
Jeho; apoštolům pak zapověděli, aby v tom jménu Ježíše žádnému
z lidí více nemluvili Sk. ap. 4, 17. Podobnou zarputilost & zášť
_*)Z řečí historických.
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rouhavou proti nejsv. jménu ]ežíš spatřujeme častěji, zkoumajíce
dějiny Církve Kristovy a shledáváme.. jak naplnilo se proroctví
žalmisty Páně, >>žepostavili se králové země, a knížata sešla se
vespolek proti Pánu & .proti Pomazan'ému jeho,;
Zalm 2, 2_
I dnes připomenu vám o jednom takovém rouhavém odpůrci
nejsv. jména ]ežiš, jenž s podobnou ďábelskou zlosti povstal proti
ježíši Kr. a sv. Církvi jeho jako fariseové a zákonníci: Byl to cisa ř

julian odpadlík,

na němž poznáte, že, kdo staví se

'rouhavč proti ježiši Kr., svou vlastní záhubu si strojí,
nebot“ neni v žádném jiném spasení leč v nejsv. jménu ježíš.

Pojednání.
Císař Konstantin svědomitě se staral o rozšíření křesťanství
v říši své a také povinnost tu svým synům a nástupcům na srdce
vložil. Však jedné veliké chyby dopustil se on i synové jeho, že
totiž vyšší školy a ústavy vychovávací ponechali v rukou pohan
ských fllosofů, kteří tajně i v přednáškách svých proti víře kře
sťanské brojili. Jaké nebezpečenství ale ze škol nevěreckých hrozí
lidu věřicímu, učí bohužel trpká zkušenost. Na takovou školu po
hanskou ku vyššímu vzdělání byl odeslán bratranec císařův julian,
mezi tím co bratr jeho Gallus přijat byl od Konstantia, syna Kon
stantinova za spolucísaře. Julianovi nedostalo se z mládí dobrého
křesťanského vychování a on také nikdy s celým srdcem ku
Kristu Ježíši nepřilnul. To snadno zpozoroval póhanský jeho učitel
Maximus a přičinil se i ten slabý zárodek křesťanství udusiti v srdci
jeho rouhavými slovy proti ježlši Kr., Synu Božímu; ]ulianovi ale
lichotil, že od bohů za opravce jich pocty a bohoslužby vyvolen
jest. A julian dal se svésti náhončím ďáblovým, odpřisáhl se tajně
Krista, ač před světem ještě křesťanem se býti stavěl. Zda není
to rouhavé šantročení s včrou a jidášská zrada na Kristu.> Ano,
julian stal se rouhavým odpadlíkem. Však mezi tím sešel hrubý
a krutý bratr jeho Gallus násilnou smrtí se světa a na místo jeho
povýšen byl julian za spolucísaře,v Gallií. Návodcm ďábelským
hleděl se nyní co nejdříve zbaviti křesťanského spolucísaře Kon
stantía ipodněcoval tajně mezi vojskem pikle proti němu, ano
i veřejně se chlubil, že o brzké smrti Konstantiově od boha slunce
Zpraven jest. A milcové Julianovi porozuměli tomu ďábelskému
pokynu a postarali 58, aby předstíraná věštba bohů otrávením
Konstantia se uskutečnila. julian ale pospíšil na východ, aby ilmed
samovlátly se uchopil, což stalo se r. 361. Tak dosáhl odpadlík
julian odměny od pokušitele pekelného, jenž mu sliboval: »Toto
všechno tobě dám. jestliže padna budeš se mně klaněti.: Úábelský
to dal' ta sláva světská, rouhaním Kristu získaná! Tak dobývají si
svobodní zednáři vysokých úřadů a důstojnosti!
Julian tajil se až dosud odpadlictvím svým; když ale nyní
dosáhl samovlády, odhodil pokryteckou škrabošku a vystoupil
veřejně proti ježíši Kr., jehož k pohaněni nejsv, jména rouhavě
»Galilejskýma nazýval. Veřejným obřadem přede vším lidem chtěl
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zřeknouti se Ježíše Kr. a smýti se sebe nezrušitelný znak křesťana.
l sestoupil do hluboké jámy prkny pokryté a skrze díry v prknech
způsobené nechal na sebe téci krev býka, který s vrchu matce\
bohů obětován byl, a při té příležitosti zapřisáhl se vyhubiti víru
»Galilejskéhmc a obnoviti poctu bohů pohanských. Tak zavrhl
Julian ten „kámen úhelní, vystoupil veřejně jako rouhavý odpůrce
Ježíše Kr. a sv. Církve Jeho, již pronásledovati počal s úsilím zlo
myslnějším, nežli to činili prvnější pohanští císaři. S rouháním
svým spojil odpadlík Julian i násilný odboj proti Ježíši Kristu
a sv. víře Jeho.

Tak zakázal křesťanským učitelům vyučovati vědám a svo
bodným uměním, říkaje rouhavě, že Galilejským postačí vykládati
Matouše a Lukáše; školy křesťanské, kde jaká byla, kázal zrušiti
neb zavříti, rodiče křesťanští pak byli nuceni, dítky své buď do
škol pohanských posílati aneb ponechati je v nevědomosti. Tak
oloupiti chtěl Církev o božské její právo na školy a dítky kře
sťanské o náboženské vychování, požnávaje z rady odpůrce Kri
stova, jemuž za nástroj se propůjčil, že odstraněním výchovy kře
sťanské nejsnáze potře celé křesťanstvo. A zdali nepoznávate tento
dábelský úskok Julianův při těch zákonech školských, které ve
Francii i jinde přičiněním zednářů se zavádějí na odstranění všeho
vlivu náboženského při vychování mládeže? Jaký dorost může vy
cházeti z takových škol beznáboženských? Většinou jsou to bez—
věrečtí julianci.
Však i z úřadů a všeho důležitějšího státního i občanského
postavení byli křesťané vyloučeni; kněží vojenští byli propuštěni,
prapor, Konstantinův s křížem odstraněn & staré pohanské před
pisy pro vojsko obnoveny. Ano i zvláštní nástrahu ustrojil vojínům
křesťanským; dal totiž jednou všem vojínům rozděliti peněžitou
odměnu, při čemž každý musil několik žrn kadidla hoditi na oheň.
[ prohlášeno potom, že všechno vojskď tak Ježíše Krista se od
přisáhlo a bohům obětovalo. Toho nařknutí ulekli se vojínové
křesťanští a rozhorčeni přinášeli peníze císaři zpět volajíce:

»Ne—

obdrželi jsme daru, ale k smrti jsme byli odsouzeni; nikoliv na
vyznamenání, ale na potupu byli jsme obdařeni. Prokaž nám tu
čest a obětuj nás Kristu, jemuž až k smrti věrni zůstati chceme.
Jiné obdařuj zlatem, kteří si na něm zakládají: nám dostačí Kri—
stus, který jest nám vším; neboť není v žádném jiném spasení.c
Tak statečně odmítli oni křesťané to rouhačství Julianovo, zhrd

nuvše jidášským úplatkem;
sťanská za dnů 'našich?

kam poděla se ona statečnost kře
- ,

Nebylo by nyni mnohdy zlata potřebí, aby leckterý křesťan
Krista se zřekl; lehkomyslná dívka ochotně zříká se víry pro
vdavky s čiověkem nevěrcem neb neznabohem; leckterý dělník
zanedbává povinnosti náboženské, aby si pána nevěrce neroz
hněval; leckdes odpadají od Církve, aby na stavbu kostela při
spívati nemusili. Věru, zdá se, že by nyní měl Julian snadnější
práci, na pohanství obratiti nynější křesťany.
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Ovšem že Julian i horlivé křesťanské poddané své hleděl
všemi prostředky odlouditi Kristu, používaje k tomu lsti ďábelské.
Tak na př. dal vedle své sochy postaviti obrazy bohů pohanských;
když pak poddaní před obrazem císařovým se ukláněli, prohlášeni
bývali hned za pohany, aniť prý se bohům klaněli. Kde pak ne
stačila lest, tu používal násilí: chrámy křesťanské byly bořeny,
jmění církevní a kbstelní náčiní bylo křesťanům pobráno, ducho
venstvo po žalářích a ve vyhnanství týráno, věřícím majetek od
nímán s rouhavým úšklebkem, aby prý jsouce chudí tím snáze
do- království nebeského se dostali. I rozmíšky a spory hleděl
rozdmychati mezi kacíři a katolíky, očekávaje s ďábelskou škodo
libosti. že takovými potyčkami křesťanství samo hubiti se bude.
Obzvláště podněcoval Ariany proti pravověrným křesťanům; ovšem,
vždyt' i Ariané rouhali se Synu Božímu podobně jako ]ulian a tak
tentýž duch zlý je spolčoval. Tot' způsob boje, kterého nepřátelé
Církve vždy používali, spolčujíce se s kacíři, nevěrci a zjevnými
rouhači, jen aby Církvi katolické nějaké bezpráví se způsobilo.
Vzpomeňte jen na ty spojence českých vystěhovalců, kteří proti
svým rodákům katolickým i Turky volali. A co chrámů kato
lických bylo pobořeno neb od protestantů katolíkům odňato! Ba
před nedávnem i sektě starOkatolické byly chrámy katolické vzdor
všemu právu přiřknuty._ Tak opakuje se julianské rouhavé násilí
proti Pomazanému Páně.
Však rouhač Julian nespokojil se toliko pronásledováním
víry Ježíše Kr. 3 Jeho Církve; nýbrž i na vznešenou osobu vtěle
ného Syna Božího v rouhačství svém se odvážil; aby pak v po
tupu jej uvedl jako falešného proroka, zasazoval se oto, na zmar
uvésti proroctví ]ežíšovo o zpustošení chrámu ]erusalémského.
Dovolil proto židům, vystavěti si znova chrám ten zbořený a za
tou příčinou i daně iim odpustil, aby vše na stavbu chrámu vy
naložili. Však Prozřetelnost božská nedala rouhavým odpadlíkem
měniti prorocká slova Ježíšova: »Zanechá se vám dům váš pustý.<
Chutě dali se sice židé do stavby; ale sotva počali odkrývati zá
klady, tu, jak pohanský spisovatel Ammianus Marcellinus vy
pravuje, vystupovaly blíže základů ohnivé koule plamenů, spálily
okolí i dělníky a přerušily všechnu práci a na dotvrzení slov ]eží
šových, »že nezůstane kamene na kamenic, strašným zemětřesením
vyvrženy a rozházeny jsou i všechny 'staré zbytky základů. Na
nebi pak ukázal se kříž, to znamení vítězné, proti němuž marně
namáhá se ďábel i náhončí jeho, neboť v žádném jiném není
spasení. A tak co rouhač chystal k potupě ježíšově, obrátil Bůh
k Jeho slávě, a mnozí ze židů divotvorným tím úkazem obrácení
jsou na víru, uznávajíce Božství ježíše Krista.
Však rouhač Julian až ku zběsilosti dohnán nezdarem tím,
zapřisáhal se znova proti ježíši Kr., dokládaje rouhavě, že bez
.Galilejskéhm dovede panovat a že dokáže Mu převahu trollů
svých, v jejichž ochranu se postaví, a s jejich pomocí že podmaní
celý svět. 5 takovou rouhavou chvástavostí vydal se na vojenskou
výpravu do Persie. V Antiochii poručil obětovati svým bohům;
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avšak obyvatelé, většinou křesťané, stranili se té modloslužby; když
pak neopatrností kněží pohanských shořel ichrám modloslužebný,
vinil Julian ztoho křesťany a kázav mnohé odpraviti, mrtvoly
jejich dal vmetati do řeky Orontu, s úšklebkem se rouhaje, že
smyje s nich křest Kristův. Však výprava do Persie “se nezdařila,
štěstí rouhače Juliana opustilo, tak že před pronásledujícím jej
vojskem perským úprkem ustupovati musil. Marně připomínal
bohům svým slib, který mu falešní věštcove' zvěstovali, že se
slávou še vrátí, marně dovolával se pomocí svých bohů proti
»Galilejskémua, totiž proti Ježíši Kr., jehož trest v té porážce
dobře cítil. Marně vybízel vojíny, aby dokázali, že s obrazy bohů
svých více zmohou, než vojska Konstantinova pod znamením kříže.
Však míra rouhání jeho byla již dovršena. Když jednou vojskem
nepřátelským přepaden spěchal bez brnění k vojsku sve'rnu, tu
kopím nepřátelským zasažen a těžce zraněn spadl s koně. Ne
šťastník cítil, že blíží se smrt. Tu probudilo se jeho svědomí, při
pomínajíc mu zradu na Ježíši Kr., poznal, že “proti jeanrozenému
Synu Božímu Ježíši Kr. ničeho nezmůže byt i sebe větším rou
háním; poznal i při své zarytosti, ač již pozdě, že v žádném jiném
'není spasení. .Avšak pozbyv jako Jidáš „vší důvěry v odpuštění,
jak rouhavě žil, tak s rouháníni i skončil svůj život, zvolav: »Zví
tězil jsi, Galilejskýíx
'
Tak vyplnilo se na rouhavém zrádci Julianovi ono proroctví,
které pronesl Kr. Ježíš k íariseům, řka o kamenu úhelním, že
»kdož by padl na ten kámen, 'rozrazí se, a na kohož padne, toho
setřec. Mat. 21. 44. Nesv'edí ničeho rouhač Julian proti Kr. Ježíši
a sv. Církvi jeho, ač ku zničení křesťanstva byl mu každý pro
středek dobrý; všechna zloba jeho zůstala bez výsledků: brány
pekelné. s nimiž Julian se spolčil 'proti Pomazanému Páně, ne
zmohíy ničeho proti Církvi Kristově; ale sám Julian padá setřen
kopím nepřátelským, setřen ustrašeným svědomím, setřen ortelem
Soudce věčného, Ježíše Kr.; klesá smrti tělesnou i záhubou věčnou
jako rouhavý odpadlík-zavrženee.
*

*

*

Přesvědčili jste se, nejmilejší. na Julianovi, že, kdo rouhavě
staví se proti Ježíši Kr., svou vlastní záhubu si stroji. Neíekejte
se, vystupují-li protivníci Kristoví s mocí a provádějí-li snad iná
silím rouhavé zásady své; ani nemýíiž vás shovívá li Bůh dele té
zpupnosti lidské: mlýny Boží, dí přísloví, melou zvolna, ale jistě.
Nenechte se také zlákat ani slibem ani pohrůžkou od Ježíše Kr.
a sv. Církve Jeho; Vždyť v žádném jiném není spasení. Odpírejte
rouhačství, které hanobí Sv. víru naši; starejte se o křesťanskou
výchovu své mládeže dobře vědouce, že školy bezkoní'esní by
dítky vaše Ježíši Kristu a Církvi Jeho jen odcizily. Dbejte, aby
zástupcové vaši v sborech zákonodárných byli dobří katolíci, kteří
by zákon Kristův na paměti měli. Zůstaňte v životě soukromem
i veřejném vždy věrni Ježíši Kr. a sv. Církvi Jeho, nestydte ,se,
hlásiti se ku Ježíši Kr. jako Jeho vykoupenci; vždyt není jineho
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jména pod nebem daného lidem, v němž bychom měli spaseni
býti, nežli nejsv. jméno ]ežíš. Končím proto pozdravením kato
lickým: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus až na věky věkův! Amen.
Frant. Vohnout, bisk. notář & farář v Žlunicích.

Neděle Ill. po Zjevení Páně.
(Sv. Rodiny)

'

Počátek a vývoj křest. života mnišského a klášterního
v prvních dobách Církve. "*)
'

'

»l sstoupil ježíš s nimi a přišel do Na
zareta a byl jím poddán. A Matka
jeho zachovávala všecka slova ta v srdci
svém. A ježíš prospíval moudrostí &
věkem a milostí u Boha i u lidí.:
, Luk. 2. 51. 52.

Velebný obraz představuje nám dnes Církev sv. ve sv. Ro
dině. Jsou tu sv. snoubenci: ]osef jemuž Písmo sv. dává svědectví,
že byl muž spravedlivý, a Maria, neposkvrněná Panna, sv. panici
joset'u zasnoubená; a těmto v ochranu a péči odevzdán božský
Syn Kristus ]ežíš. Může-li býti vznešenějšího a ušlechtilcjšího pří
kladu pro rodiny křesťanské? I—Ile,sv. rodiče s božským Dítkem
súčastnili se společných služeb Božích v chrámě ]erusalémském;
vracejí se zpět do domova, aby .i doma v svatém bohulibém životě
rodinném Bohu sloužili, jak se v chrámě byli Bohu zaslíbili i po—
světili. O, kéž by dle toho vzoru zařízena byla každá rodina kře
sťanská a všichni členové její kéž by vždy a při všem tak na
paměti měli čest Boží a své spasení! Však na životě sv. Rodiny
pozorujeme i ty vznešené ctnosti, jež vyžaduje dokonalost kře
sťanská, totiž: dobrovolnou chudobu, ustavičnou čistotu a dokonalé
poslušenství duchovního vrchního, jak Písmo sv. dosvědčuje. Po
cházeli zajisté 'sv. josef a bl. Panna Maria z královského rodu
Davidova, ale příbytek jejich byla skrovná chatrč v povrženém
Nazaretě; že bl. Panna čistotu svou Bohu zasvětila, sama vyznává
při zvěstování andělském řkouc, že muže nepoznává, a sv. josel
byv o tom všem ze zjevení Božího poučen, taktéž panictví své
Bohu zasvětil; a co poslušenství se týká, může—livznešenějšího
dokladu býti nad to, co praví Písmo sv. 0 Ježíši, že “»byl rodi
čům svým poddána: Syn Boží lidem v poslušenstvi se poddal.
Však i další slova sv. evangelia poukazují k tomu vznešenému
vzoru dokonalostí, když se di o *Pánu ježíši, že »prospíval mou
drostí a věkem a milostí n Boha i u lidí.<
A právě tuto dokonalost. která jeví se u sv Rodiny, zvolily
sobě některé zbožné osoby již v prvních dobách Církve za pří
*) Z řečí historických.
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mm pro svůj život buď soukromý neb společný v klášteřích, a já

dnes v několika příkladechnačrtnu vám počátek

a vývoj

tohoto křest. života mnišského a klášterního z pivních
dob Cííkve.

Pojednání.

Prvním poustevníkem křesťanským byl sv. Pavel
T h e
banský,
zrozený v Thebách Horního Egypta kolem r. 230
z rodičů bohatých. Osiřev v 16. roce žil u své sestry, která pro
vdána byla za pohana. V tom čase počal císař Decius pronásledo—
vati křesťany a ze statků jim pobraných odměňoval ty, kteří je
Vyzradili. Po takovém zrádném penizi zatoužil i švakr Pavlův;
_avšak tento ponechav mu celé své dědictví odebral se na poušť
Thebaiskou, kdež v jeskyni zcela o samotě ztrávil 90 let. Strom
palmový dával mu ovoce za pokrm, listy za oděv a po čas, kde
ovoce nebylo, přinášel mu krkavec chleba. A co dělal tam na
poušti sám a sám? Modlitbou,“ rozjimánim a zpěvem zbožným
sloužil Bohu, zachovávaje jako Matka Boží všechna slova Písma
sv. v srdci svém. Zřekl se majetku a zvolil dobrovolnou chudobu;
duše jeho v zapírání sebe a v zbožnosti Bohu se zasvěcovala-.
Clověka za ten dlouhý čas nespatřil, až na konec života poslal
k němu Bůh sv. Antonína též poustevníka, aby v zbožném s ním
rozjímání připravil duši svou k odchodu do ráje nebeského; v zbož
ných modlitbách, které spolu vykonali, pociťoval sv. Pavel před—
tuchu těch pobožnosti, kterými andělé a svatí v nebi Boha velebí.
Poznávaje pak, že chýlí se zivot jeho ku konci, odeslal sv. An—
' tonina pro plášť Athanasiův, jenž mu' měl sloužiti k pohřbu za
rubáš; mezi tím odevzdal sv. duši svou Bohu a sv. Antonín spatřil
ji u vidění v průvodu svatých a andělů Božích vznášeti se k ne—
besům. Když pak přišel do jeskyně Pavlovy, uzřel tělo jeho klečící
s hlavou k nebi obrácenou; zvolal pln pohnutí: »O veliký světče,
jenž ani při smrti neustal jsi od toho, co jsi konal po celý život::
Prospěl věkem, moudrosti a milosti před Bohem ipřed lidmi. jak
krásný to příklad dokonalosti křesťanské!
Na sv. Pavlu poznali jsme ten uzavřený, osamotnělý roz
jímavý život, který všeho téměř světa se zřekl a jedině Bohu se

zasvětil.Sv. Antonín však stal se arciotcem klášter

ního života, kdežto více osob za tímže účelem spojuje se k do—
konalému křesťanskému životu. Narodil 'se taktéž v Horním
Egyptě asi kolem r. 250 a obdržel od svých zámožných a zbož
ných rodičů vzorného vychování; když pak rodiče mu zemřeli,
přejal po nich v 20. roce dosti značné hospodářství. Však srdce
jeho toužilo po dokonalejším životě a když jednou při službách
“Božích uslyšel slova Kristova: »Chceš-li dokonalým býti, jdi, pro
dej, co máš, a rozdej chudým a budeš míti poklad v nebi; a pojď,
následuj mne: Mat. 19, 21.: ihned jakoby byl uslyšel hlas volají
cího Krista, přenechal polovici majetku sestře a svou polovici roz
ial a odešel na poušť, kde v úplné chudobě a v zbožnčm roz
mání po 90 let Bohu sloužil. Zamýšlel původně o samotě život
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tráviti; však po nějakém čase vyhledali jej v skrýší jeho staří
přátelé, přejíce si sv. Antonína míti za vůdce a učitele k doko
nalosti křesťanské. l poručil jim tedy sv. Antonín, aby na osamě
lém úbočí hory, kde v rozvalinách hradu měl sám jeskyňku svou,
vystavěli si jednotlivé budky k přebývání a tam k nim ob čas při
cházel, poučoval je a radil jim, čeho k dokonalosti bylo potřebí,
a konal s nimi společné modlitby své. Tak zbožní ti muži ná
sledujíce chudobu, zapírání sebe a čistotu sv. Antonína pod jeho
vedením v dokonalé poslušenství se postavili a on skutečně stal
se jim rádcem i otcem. Toť tedy počátek klášterního života kře
sťanského podle vzoru sv. Rodiny. jako Ježiš, Maria & josef život
svůj zasvětili Bohu, tak činili i klášterníci křesťanští: zřekli se
světa a žádostí jeho, strádali v chudobě spokojeni tim, co nej
potřebnějšího bylo k zachování života; čistotu & prostotu mravu
zaslíbili Bohu rovněž jako sv. josef a neposkvrněné Panna; po
slušnost pak, v které božský Syn poddán byl rodičům Svým,
zvolili si za pravidlo všeho svého činění.
Sv. Pavel a sv. Antonín, jejichžto památku právě tento týden
konala Církev sv., stali se tedy zakladateli a otci mnišského ži
vota křesťanského a to ještě v těch dobách, když Církev úpěla
pod ukrutností pohanských vladařů; jako sv. mučenníci přispívali
krví svou k rozšíření a vítězství Církve, tak tito sv. mniši položili
základ a pozůstavili příklad k posvěcení a zdokonalení života kře
sťanského; pravidla pak k takovému dokonalému životu křesťan

skému sestavil sv. Pach o m i us pro takové zbožné'muže, kteří
světa a žádostí jeho se zřekli a modlitbou i pracíjistým pořádkem
rozdělenou Bohu sloužiti chtěli. On vystavěl také na ostrově Nil—
ském Tabenně první klášter pro společné přebývání soudruhů,
kteří těmito předpisy sv. Pachomia jako nějakým řádem čilí regulí
se říditi chtěli, pročež i také řeholníky nazváni jsou Též pro
ženské zařízeny byly kláštery čili řehole a sestry sv Antonína
a sv. Pachomia staly se ctihodnými matkami nových těch zbož
ných rodin klášterních, kteréž po příkladu sv. Rodiny zvolily si
evangelické rady za pravidlo svého života.
Podobně jako v Egyptě šířilo se řeholnictví i v jiných zemích.
Tak sv. Hilarion zavedl klášterní život v Palestině; patriarchou
mnišství na východě stal se sv. Basil, jenž pro mužské i ženské
kláštery pravidla předepsal a s modlitbou a prací i pěstování vědy
spojil. Na západě uvedl mnišství v známost sv. Athanáš, když
před Ariany k papeži římskému útočiště vzal a s sebou dva
mnichy do ima přivedl, bohulibý 'pak život klášterní v životo
pise SV. Antonína krásně vylíčil. V Gallií založil. několik klášterů
svatý Martin, a v Italii svatý Ambrož. Zákonodárcem ale klá

šterů na západě stal se svatý

Bc n edikt,

narozený z vážené

rodiny u města Nursie v Itálii kolem r. 480. Nemělyt' kláštery
západní pevného pravidla; řeholníci sloužili Bohu, jak každý za
nejlepší uznal, a Opat řídil je po svém osobním náhledu. To ne
uznal sv. Benedikt za bezpečnou cestu k dokonalosti Když proto
po jeho tříletém poustevníckém životě roznesla se pověst o jeho
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svatosti, a řeholníci subjačtí si jej zvolili za opata, postaral se
předevsim o dokonalejší upravení řádu jejich klášterního života.
Však zesvětačílým mnichům nechtěl se ten nový pořádek líbíti
a hleděli se přísného opata zbaviti otrávením. Když ale svatý
Benedikt podanou mu číši s vínem otráveným požehnal, praskla
tato a víno se rozlilo. Vytknuv tuto zlomyslnost falešným bratřím,
opustil sv. Benedikt klášter. Jako druhdy sv. Pavel musil tento
svědomitý sluha Boží i od jiných řeholníků mnohé' protivenství
zakoušeti, až uchýlilse na horu Monte Cassino, kdež nový klášter
založil a novou regulí dle osvícení a vnuknutí Ducha Sv. mu
předepsal. Hlavní váhu kladl sv. Benedikt na ochotnou poslušnost
a přísné zapírání sebe tak, aby řeholníci vůli svou takřka Bohu
v oběť přinesli. Do kláštera přijímalo se nejprve jen na rok na
zkoušku a obstál-li čekatel v tom jednoročním noviciatu, byl
připuštěn k slavným slibům, v nichž se doživotně řádu klášternímu
věnoval a zasvěcoval. Celý den rozdělen byl jednak na služby Boží,.
jednak na studie, čtení Písma sv. a hmotnou práci. Obzvláště dbáno
bylo obezvadné opisování užitečných knih; též řemeslo & umění
v klášteřich benediktinských horlivě pěstováno bylo. Řád tento
došel nejvyššího schválení sv. Otce křesťanstva a stal se vzorem
ostatnim řádům; on vychoval Církvi celou řadu svatých, učených
a zasloužilých mužů a právem obdržel název »řehole svatéc.
I pro ženské kláštery sepsal sv. Benedikt přiměřený řád a v ne
dalekém ženškém klášteře od Monte Cassino byla sestra svatého
Benedikta sv. Scholastika představenou, sloužic v témž duchu jako
sv. její bratr Bohu. Oba tito světci skončili svatý a záslužný život
svůj brzo po sobě r. 543.
Tak připomenul jsem vám, rozmilí v Kristu, počátek kře
sťanského života mnišského a klášterního za prvních dob Církve
jakož i vývoj jeho v krátkém přehledu až k pevnému zařízení
jeho na základě evangelických rad od sv. Benedikta. Zajisté každý
nepředpojatý člověk, byt' ani katolíkem nebyl, uznati musí šlechetný
a vznešený účel klášterů jakožto pomocných prostředků k dosažení
dokonalostí křesťanské. Sv. Rodina jest těmto rodinám klášterním.
vzorem. Zapírání sebe všech členů sv. Rodiny, neporušená čistota
bl. Panny a sv. panictví sv. joseí'a, rozjimavá, vroucí modlitba
Rodíčky Boží a ochotné poslušenství Syna Božího jsou ty vzne
šené ctnosti, po nichž touží a jimiž se řídí zbožní řeholníci. Ano,
křesťanské kláštery staly se útulkem lidí zbožných, Bohu oddaných;
staly se i školou a učelištěm ostatnímulidu křesťanskému; staly se
štěpnicízušlechtěných sazenic pro zahradu a vinici Kristovu; staly se
semeništěm světců pro království Boží. Zavládl nyní ovšem duch svě
tácký, zbožnosti a horlivosti křesťanské nepříznivý a proto také často
slýchati jest žehrání proti klášterům; však kdy bylo více potřebí
působení a prostřednictví klášterů jako právě za dnů nynějších,
kde zavládly zásady, životu křesťanskému nanejvýš odporné.
Bohatství, kapitál domohl se vševládnoucího žezla a jeho násilnické
vystupovaní proti třídě nemajetné vyvolalo tu neblahou otázku
socialni: na jedné straně necitelné znásilňování a na druhé zášť
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a mstyžádost. jak snadno dala by se rozluštiti otázka tato, kdyby
společnost lidská řídila se první zásadou klášterů křesťanských,
totiž zapíráním sebe a laskavou podporou chudiny. Ano, kláštery
křesťanské právě rozlušt'ují tu otázku nejlépe skýtáním výživy,
podpory a posluhy potřebným. Pro chudé sbírají almužnu
Vincenciani a chudí mniši, chudé nemocné k ošetření a hojení
přijímají do svých nemocnic; & jděte se podívat v poledne ku
dveřím klášterním: na sta žebráků uzříte tam, kteří dostávají
teplou stravu. Reholníci uskromňuji sebe, aby mohli dáti potřebným
pokrmu.
Zhýralost a prostopášnost nemravná rozmohla se
po městech i vesnicích nejen mezi jednotlivými svčtáky, ale bohužel
mezi mladými i starými téměř napořád. Počestná, zachovalá ne
věsta jest téměř výjimkou; a co říci mám o zpronevěře manželské,
o těch častých rozvodech a té tak zvané volné lásce socialistů,
která není ničím jiným než nejhnusnčjším smilstvem &cizoložstvím?
Snad nevypadalo to v Sodomč a (]omorrze hůře, než nyní na
mnohých místech mezi křesťany. jak usmířen bude Bůh, aby
neztrestal svět tak přísně jako druhdy ony prostopášniky?
Cistota a sv. panictví řeholníků a řeholnic mírní snad trestající
spravedlnost Boží. — A což ta zpupnost vyzývavá, která přímo
k revoluci vybízí svým pustým heslem: »Ni Boha ni pánala Na
vyrovnání té vzdorovité ncpodajnosti jest ten posvátný slib řehol
níků a řeholnic, slib dokonalého poslušenství duchovního vrchního.
*

*

*

Nuže tcdy, rozmilí v Kristu, dnešní rozjímání naše o klá
Šterech křesťanských necht“ poučí vás, jak Církev sv. vyrovnati
hledí všechny ty neshody a protivy v životě lidském; jak doplniti
se snaží, čeho zde neb onde se nedostává; jak umírniti hledí
hněv a trestající Spravedlnost Boží. jak blahé jest to učení kato
lické o vzájemném obcování svatých, kdež zásluhy a přimluvy
jedněch přispěti mohou druhým členům Církve. jako druhdy
stala se sv. Rodina prostřednicí mezi Bohem a lidstvem, tak nyní
úkol její převzaly ty zbožné rodiny klášterní; a jako druhdy
Matička Boží za lidstvo Synáčka svého obětovala a i nyní za nás
.u Boha v nebi oroduje, tak zajisté zalétají z těch tichých-cel
klášterních tam k branám věčnosti ty zbožné modlitby řeholníků
a řeholnic a přimlouvají se prostřednictvím sv. Rodiny před trůnem
Boha svrchovaného, aby nám milost a milosrdenství vyžádaly.
Kéž Bůh vyslyší ty zbožné hlasy našich klášterních bratří &sester,
kéž ochotně přijme Ipřímluvy sv. Rodiny a poshoví slabostem
a nedostatečnosti naší, kéž dopřeje všem času ku pokání a spásy
věčné nám neodepře! Amen.
'
Fr. Vohn0ut, bisk. notář a farář v Žlunicích.
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Neděle Devítnik.
Hrozný jest hřích smrtelný.
»Mnoho jest povolaných, ale málo vy
volenýchx
Mat. 20, 16.

Proč málo vyvolených? Proč ne všickni povolaní a též všíckni
vyvolení? Na kom jest vína? Snad na Bohu? Hledím v duchu do
nebe a vidím, že srdce Otce nebeského plné jest lásky k 'člově
čenstvu a plné touhy, aby všickni lidé byli spasení; vidímvdomě
jeho mnoho příbytků připravených, očekávajících obyvatelů svých.
l—lledímna ty miliony lidí kteří od prvního počátku světa až do
dnešního dne po této zemi kráčeli, a v srdcích všech jich čtu
touhu po blaženosti nebeské; avšak vidím mezi nimi nesmírný
počet upoutaných hrozným řetězem, který je mocně táhne khrůzy
plnému místu onomu, kteréž nekonečně daleko vzdáleno jest od
trůnu Božího a mezi nímž a nebem nesmírná, věčná nachází se
mezera. Vidím veliký počet oddělených od Boha hradbou velikou,
vysokou, a málo která ruka se namáhá zbořiti hradbu tu, ba mnohé
ruce ještě kar'není snášejí, aby zeď tu upevnily, vyvýšily. Vidím
množství valné těch, již mají zastřeny duše své rouškou tem—
ností, kterouž zřídka kdy, ba snad nikdy nepronikne zář božské
milosti. Vidím obludu ohyzdnou, jejížto nakažlivým, jedovatým
dechem veliká část člověčenstva pro věčnost umírá.
A tento řetěz lidi poutající, tato hradba od Boha je dělící,
tato rouška pohledu na tvář Boží bránící, tato obluda ve světě
panující jest —- hřích. Krátké, ale hrozné to slovo; tím hroznější,
že zvuk jeho duší jemu uvyklou více neotřese. O světe, hříšný světe!
jak dlouho ještě chceš zneužívati dobroty Boží? jak dlouho ještě
chceš odporovati jeho lásce? jak dlouho ještě libovati si chceš
v těch okovech? Kde naleznu prostředku, jímž bych prorazil sie-_
potu tvou, kde léku, jímž bych uzdravil tě od přetěžké nemoci'tvéP
Křesťanémílí! Snad i vy chcete připočtené býti kvyvolcným;
avšak snad i vás již spoutal hřích. Chcete-livpravdě spasení býti,
mu'síte nejen z kořene vyvrátiti hřích, nýbrž musíte i toho upřímně
želeti a v budoucnosti každého hříchu se děsiti. jak se—
to stane?
Chcit vám dnes před očima—vašima odhaliti zlobu a tíž hříchu
a sice tím, že vám představím veliký onen trest, kterýž násle
doval na hřích andělův a Adama.

Pojednání.
Bůh stvořil nesčíslné množství andělů. Stvořil je jako služeb
níky Svého nebeského dvora, duchy nejvýbornější, ozdobiv je
vznešenými dary a milostmi. Oniť sliční jsou nad'e všecko, nej
čistší, nesmrtelní, svobodní. Rozum jejich ozářcnjest světlem nebe
ským, tak že prohlédá i nejhlubší tajemství. Onit knížata jsou
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nebes, oplývajíce v nesmírné míře onou blaženosti, po níž každý
z nás dychtí. A kdyby byli—ivšickni v službě Boží věrně setrvali,
navždy byli by blaženosti tou oplývali, hledíce na tvář Boží. jsouť'
tak dokonalí, že o každém z nich může se říci, co čteme 11pro
roka Ezechiele: »Ty znamení podobenství, plný moudrosti, a do—
konalý

v kráse.<< lůzech. 28, 12.

_

Než nastojtel Blaženost ta netrvala u všech navždy; Lu—
cifer, nejmilostnější, nejmocnější a nejdůstojnější ze všech, omámen
krásou svou, zpyšnil a chtěl ne poddaným Božím býti, ale pano
vati. I pozdvihlo se srdce jeho, tak že pravil: >já jsem Bůh,
vstoupím nad Výsost oblak, a rovný budu Nejvyššímu; vstoupím
do nebe a na hvězdy Boží povýším trůn svůj.< S ním spojilo se
veliké množství andělůvapovstali proti Bohu. Než, ó hrůzyplněho
toho divadla! V tom zmizela všecka krása jejich a duchové titc
proměněni jsou v obludy strašné ošklivosti, zmizela moudrost a
zaslepenost lzmocnila se jich; zmizela láska a nenávist největší
pojímá je a jako blesk padají s nebe: »Viděl jsem,: praví Pán
ježíš, »satana, jako blesk padajícího s nebe:, Luk. 10,18, odsou
zení k věčným mukám »hřešícím andělům Bůh neodpustil, ale pe
kelnými provazy je do pekla strhnuv vydal v mučeníc, 2. Petr 2, 4;
uvrženi do žaláře věčného, »anděly, kteříž nezachovali svého kní
žectvi, vazbami věčnými pod mrákotou schovala. jud. 6.
Bože, dobrý Bože! tak tedy není žádného odpuštění, žádné
pro duchy tyto milosti? Zádné, na věky žádné. O, jak přehrozný
musí býti/jejich hřích, že takový zasloužil trest! A kdo jej vyřkl?
Bůh, Bůh, kterýž dle Své spravedlnosti nemůže, nesmí trestati, leč
kdo zavinil; Bůh, kterýž ve Svém milosrdenství rád se slitovává,
rád odpouští;_ Bůh, který ve Své moudrosti nemůže překvapiti se,
kterýž Žádné nezná náruživosti, která by k hněvu popudila jej;
Bůh, kterýž ve vševčdoucnosti Své věděl, že se zavržením andělů
nesčíslné spojeny jsou strasti, že budou jemu se rouhati, pokolení
lidské k zlému sváděti a veliký počet jemu tak drahých dušílid
ských do věčné záhuby spolu strhnou. A přece je tak trestal.
A koho tak trestal Bůh? Anděly, knížata nebeská, kteří stáli
před jeho trůnem, patřili na jeho slávu, zpívali Mu onen blažený
zpěv: „Svatý, svatý, svatýa, v nichž On zalíbení měl; anděly,
kteří byli takřka divcm jeho všemohoucnosti. —-_Vezměte krásu
všech květin, které kdy rostly a porostou, krásu všech stromů,
které ve svém milém zelení k nebi se pnou, krásu celé země;
vezměte jasnost slunce, zář měsíce, kmit hvězd: co jest to proti
kráse, jasnosti & lesku jednoho anděla! A tyto spanilé tvory tak
trestal Bůh, a ne jednoho, nýbrž veliký jich počet.
|
A proč neušetřil jich;>Snad chtěli zničiti jej a podvrátiti trůn
jeho? Snad chtěli odejmouti Mu nejvyšší vládu na nebiina zemi?
Snad po delší dobu hromadili hřích na hřích? Nikolivl jenjednou
hřešili, žasni nebe, třes se země, jen jediného dopustili se hříchu
a Bůh tak trestá je.
'
Hříšnícil Kdo z vás osmělí se tvrditi nyní, že hřích jest jen
maličkost? Kde jest ve světě co horšího, škodlivějšího, než hřích?
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Co více odvrací nás od Boha než hřích? Ceho měli bychom se
více báti, hořčeji oplakávatij než hřích? Duše křesťanská, duše od
Boha a pro Boha stvořená, což tebou neotřese slovo: »Bůh hřiš
ných andělů neušetřilřc Což v tobě nevznikne otázka: »Bože! co
stane se se mnou?: Ano, co stane se s tebou. Myslíš, ty že ujdeš
trestu? Nač pak se spoléháš? Duchové nebeští jen jediný spáchali
hřích; sčítej ty své nepravosti, jest jich nesmírně mnoho, a jedna
těžší než druhá; andělé neměli výstrahy žádné, ty, ty jich máš
množství veliké. Věz, ten hrůzný žalář, do něhož břišní “andělé
uvržcni jsou, připraven jest i pro tebe. Bůh, kterýž neušetřil ani
knížat nebeských, žije posud, žije tak spravedlivý, mocný a svatý.
jako tenkráte; běda tobě. pakli tě postihne v hříchu! Neušetřil
andělů, neušetří tím méně tebe! Proto zhroz, zhroz .se, člověče
hříchu smrtelného! Abys pak ještě jasněji poznal ošklivost jeho.
chci ještě něco představiti před duši tvou.
Vstupme do ráje rozkoše, jejž Bůh učinil na počátku. Vše,
co krásné a spanilé, spojeno jest zde. Stromy vzhůru se pnoucí
a pod tíží ovoce se ohýbajíc'í, mezi nimi i strom života a strom
vědění dobrého a zlého, květiny libeznou vůni dýchající, řeka
s křišťálovou vodou svou rájem tekoucí, ptactvo rozkošně zpíva—
jící, zviřata bez zuřivosti sem tam běhajici. Všude pokoj, mir,
život, radost, blaženost.
'
Uprostřed tohoto místa slasti postavenjest člověk, učiněný od
Boha jako mistrovské dílo Boží všemohoucnosti, jako ozdoba tvorů
pozemských, učiněný,k obrazu Božímu. Jak krásné jest to tělo

jeho! Jaká to souměrnost, jaká to podivuhodná soustava! Zárodku
nemoci není v něm, není schopno bolestí, ani hladu a žízně, ne
podléhá utrmácení práce, není podrobeno smrti. Duše pak jeho
ozdobena jest svatosti neposkvrněnou, spravedlivost, prvotní to
milost Boží, podílem jest jejím a to v míře úplné. Rozum jeho
jest osvětlen, nic nezatemňuje jej. Vůle jeho dokonalá jest, nena
kIOněna k zlému, žádná náruživost, žádná zlá náklonnost nezmítá
jim. On se líbí Bohu, a Bůh jemu. Vůle Boží byla vůlí jeho.
A poněvadž byl poslušen Boha, byla i příroda poslušna jeho.
Srdce jeho plálo láskou a vděčností k Bohu, a tato láska a vděč
nost činila jej nevýslovně blaženým. Neznal nesnází, neznal zá
rmutku, neznal bídy, neznal protivenství, neznal ani strachu smrti.
Tent' byl život prvních lidí v ráji. Aby však utvrzeni byli
v poslušnosti a v tom vědomí, že Bohu poddání jsou, dal jim Bůh
lehké přikázaní, totiž, aby nejedli se stromu vědění dobrého a zlého;
a aby věděli, že přísně žádá poslušnost, doložil: »V kterýbykoli
den s něho jedli, smrtí umrou.a
Kdo by toho se byl nadál, že Adam, takovým rozumem, tolike
rými dary nadaný, zákon ten přestoupí! Než stalo se skutečně
tak; hřích byl spáchán. A hle, jak hrozný trest následoval jej!
Místo lásky Boží zmocnil se prvních rodičů našich strach, oni,
kteří dříve s dětirínou radostí těšívali se z přítomnosti Boží, báli
se nyní předstoupíti před Jeho tvář, místo spokojenosti z čistého
svědomí pochodicí poz'dvihlo hlasu svého pobouřené svědomí.
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O, jak- strašlivě jim zníti musila slova _Hospodinova: »Adame,
kde jsi?: jak se musili chvěti, když Bůh vyřkl nad nimi ortel
celé moře neštěstí a bolesti v sobě zahrnující! Jak musila srdce
jejich krváceti, když viděli Boha, kterýž až posud k nim tak
laskavý byl, nyní rozhněvaného! jaké as proudy slz ronily se
z jejich očí, když kráčeli jako vyhnancizmísta rozkoše, když pa—
třili, kterak celá příroda truchlí, postižena kletbou za hřích jejich,
když viděli zarmoucenou tvář cherubína je plamenným mečem
vyhánějícího !
Adame! kde jsi? Kam přivedl tě hřích tvůj? Otevři očí svých,
pohlédni kol sebe a plač, naříkej — hle, jaká to změna, kde jest ráj,
v němž jsi až posud přebýval? Hle, ptactvo tě nezná, zplašeně před
tebou odlétá, zvířata zdivočile se tě bojí a před tebou plaše utíkají-.
Adame, kdejsi? Kde jest milé šepotání potoka rajského? Slyš, jaký to
jek; vody mořské se zdvihají, vlna vlnu stíhá, řeky rozvodněné
břehy trhají, stromy vymýlají, domy boří, pole & luka pustoší, jako
rozzlobeny nad tvým pádem ječí. Adame, kde jsi? Kde je ten
tichý, příjemný vánek rajský? Viz, nebe se halí, oblaka se čcrnají,
bouře burácí, blesky se křižují, hrom zemi rozráží, prudký liják
z mračen se spouští, vichřice v poli a lesích skučí. Adame, kde
jsi? Kde jest ta plodná, úrodou překypující půda rajská? Ille,
země jest pustá, trníma bodláčím zarůstá, časem se třese, jakoby
tě pohltiti chtěla, skály smutně a strašlivě hledí na tě, jakoby se
chtěly na tebe svaliti. Adame, kde jsi? V potu tváře dobýváš
chleba svého, pot leje se po tvém těle, údy tvé slábnou, tvář
bledne, oko se kali, manželka tvá naříká, děti bědují, trní a bodláčí
píchá a proráží' nohy tvé, v těle povstává nemoc, ohlašuje se
smrt. Adame, kde jsi? rozum tvůj jest jako zahalen, zastřen,
všecko tvé vědění a umění zmizelo, ty chceš milovatí Boha
a hle, tomu na odpor staví se ti hejno nepřátel, tvá vůle jest
slabá, jak jim odoláš? V tvém srdci ozývá se žádost hříchů,
náruživosti, hněv, závist, chlipnost, obžerství, pýcha, nenávist,
lenost, jak to vše přemůžeš? Proti duchu bouří se tělo, jak pak
je podmaníš?
Než, Adam umře, a pak s ním snad také konec vezme
tento trest, snad potomkům jeho vzejde opět život blažený, život
rajský? Můj Bože! prvním krokem, jejž učinil nešťastný Adam
z ráje, valil se icelý proud všeho zlého v toto slzavé údolí.
V Adamovi veškeré člověčenstvo bylo spojeno, v něm mělo
veškeré člověčenstvo býti blaženo, v něm tedy i veškeré člově
čenstvo zhřešilo a proto i v něm veškeré člověčenstvo trpí, trpěti
musí. Důkaz toho nosí každý z nás v sobě.
_
O, jak veliký musí tedy býti hřích, když láskyplný, milosrdný
Bůh tak přísně trestá její Kdo by se tedy nezhrozil zloby hříchu?
Než slyšte ještě jiné věci, které zřetelněji olcáží vám, jak hrozný
jest hřích.
Bylo to 14. měsíce Nisan před 18 sty lety, když se v městě
jerusalémě podivné děly přípravy k Slavnosti velikonoční. Ulice
byly skoro prázdny, popraviště ale, hora Golgota pokryta byla
Rádce duchovní.

'
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lidmi. Co je tam přivedlo? Na hoře stojí tři kříže, na nichž pnějí

tři těla lidská, prostřední však ukrutně jest zohaveno. Komu
náleží to tělo? Kdo jest to? Nemůžeš-li je poznati, člověče, tedy
věz, že jest to jednorozený Syn Boží, Kristus Ježíš. Jakého do
pustil se zločinu? Zádného, ale Jeho stvoření, Jeho služebník,
člověk dopustil se hříchu, a aby za tento hřích zadost učiněno
bylo, aby opět smířen byl Bůh, musil Sám Syn Boží dáti se
ukřižovati. Zásluhy všech svatých, jejich posty, jejich modlitby,
jejich slzy, jejich muky, jejich krev, jejich mučennická smrt nebyly
v stavu smazati hřích. A kdyby všickni andělé byli na se vzali
těla lidská a v nich byli přetrpěli všecky jen možné muky, ne—
byli by smazali hřích'. A kdyby se Bohu tolik bylo přineslo
obětí, že by svět jimi zahrnut byl, všecko by bylo marné, kdyby
se druhá božská osoba nebyla vydala v oběť kříže. Kdož může

pomysliti na to a nestrnouti nad hrůzou a hanebností hríchu,
když Bůh tak trestá jej!
Slyš to lide po veškerém obzoru světa, za hřích umřel Syn
Boží na kříži, a ty, člověče, můžeš se ještě opovážiti tvrditi, hřích
že jest jen maličkostí? »Vlastního Syna Svého neušetřil Bůh,<
jak pak můžeš doufati, hříšníče; že tebe ušetří Bůh? Svatí strachem
trnuli při myšlénce té. A my. my můžeme býti lhostejní, chladní,
studení, my můžeme se smáti, radovati, veseliti, když svědomí
k nám volá: Hříšníče, ty jsi se ne jednoho, ale tisíců hříchů
dopustil? Rány Kristovy nemají již moci pohnouti vámi? ' Tak
tedy sfrdce vaše tvrdší jest nad skály?
O, Matko bolestná a vy andělové nebeští, proste za nás
11Boha, vyproste nám proud slz kajících. Kriste Ježíši, rány Tvě
mluví, duše naše slyší bolestné jich volání, a protož, proniknutí
ošklivostí a lítostí nad hříchy spáchanými, voláme: Raději chceme
všecko ztratit, raději umřít, než jediným těžkým hříchem Tebe,
() Ježíši urazit. Tebe, Tebe jen chceme se zcela držeti a Tvého
učení a příkladu následovati, abychom nejen k povolaným, ale
i k vyvoleným patřili. Amen.
,
Fr. Rychlík, bisk. vikář v Kuklenách.

Listy katechetické.
“$$$—
Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování)

() třetím přikázaní církevním.
Ustanovené posty zachovávati.
V jednom francouzském městě připravoval se chlapec
k prvnímu sv. přijímání. Mělt' na neštěstí rodiče, kteří na při
kázaní církevní nedbali a povždy po celý rok maso jídávali. Syn
byl od kněze ohledně postu poučen a když poprve v pátek
masité pokrmy byly předloženy, nejedl a otázán, proč by nejedl,
odvolával se na církevní přikázaní slovy: »K obědu vezmu kousek
suchého chleba zavděkm Otec však dal ho do pokojiku zavříti &nedal
mu ani chleba. Matka mu chtěla z útrpnosti něco k jídlu dát
a s ním se vyvaditi, proč vůle otcovy nezachověvá? Ale jak se
podivila, když chlapeček jí odpověděl: »Milá matko, kdyby mně
byl otec něco poručil, co bych směl učiniti, hned bych to byl
učinil. Nejednal jsem ze vzdoru. On kázal, abyclrzde zůstal do
zítřka bez jídla, vtom ho mohu uposlechnouti, a neublížím svému
svědomí. Nemějte mi tedy za zlé, když to, co jste mi přinesla,
jísti nebudu.: Slzy polily matku. Zarazivši se,odkvapila, aby po
věděla muži, co se přihodilo. Otec tím dojat jsa, přiznal se, že
jest syn lepší, než on. Jde ku chlapci, objímá jej laskavě a táže
se: „Kdo pak ti dal tuto moudrou radu?: Uslyšev, že to kněz
byl, šel se za to upřímně k němu poděkovat. Od té doby žil
celý dům jeho po katolicku v bázni Boží.
Debussi.
Přísný zachovavatel čtyř'icetz'dmníhopostu.

Ludvík XVI., n eštastný

král francouzský,

přísný zachovavatel církevního postu.

byl

Nikdy za celý život svůj
8*
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nedovolil si jediného přestupku proti tomuto přikázaní, aniž si
bral kdy záminku, aby zproštěn byl od jeho zachovávání. Když
se jednoho dne v čas postní k honbě chystal, tázán byl, kdy
velí večeřeti. »Což nemámec, vece, »ještě půstřv I řeklo se mu,
že honba, kterou má před sebou, jest velice namáhavá a že by
měl k večeru hlad. »To jest ovšem pravda,a odpovídá král,
»avšak má honba není žádné církevní přikázanh
Mehlerapříkl.

Papež Pius V.
Papež Pius V. nedal se nikterak odvrátiti od postu, ačkoliv
předobře věděl, že časté nemoci, vysoké stáří a mnohé naléhající

práce mu dovolují masitých pokrmů požívati. Když'byljedenkráte
nemocen, předepsali mu lékaři masité krmě, ujišťujíce, že jen
požíváním jich se můžě posíliti. Aby jej však přece k tomu při
měli, vzali útočiště ku lsti, davše totiž připraviti postní pokrm
a předložiti jemu. Papež Pius poznal však ihned podvod a pokrm
vrátil, řka: »Tolik let zachovávám přikázaní církevní, protož budu
s milostí Boží také ještě v stavu totéž činiti i po ostatní krátký
ČGS SVéhO Ž/iV0ta-*

'

Hcrbsta

výb. přikl.

Odpověď sv. Ambrože.

Sv. Monika,
seznavši, že církev milánská v sobotu neza—
chovává postu, zarmoutila se nemálo. K jejímu upokojení a všech
pochybností odstranění obrátil se syn její Augustin na svatého
Ambrože, kterýž odpověděl: »Přijdu-li do Říma, postím se v so
botu, jsem—lizde, nepostím se. Do které církve přijdeš, její obyčej

zachovávej, aby's komu byl k pohoršení anebo kdo jiný tobě.:
Tím se sv. Monika upokojila.

Mehlera příkl.

O čtvrtém přikázaní církevním.
Nejméně jednou v roce zřizenému knězi se zpovídati, &při času
velikonočním velebnou svátost oltářjn přijímati.

První křesťané často přistupovali ku sv. zpovědi a svatému

přijímání,jak to vímeosv. Ambroži a jiných. Sv. Hilarius
arleský

zpovídával se každé neděle. Na počátku IV. století

chodívali vůbec křesťané v čase svatopostním k sv. zpovědi, při
pravujíce se tak na Hod Boží velikonoční, i před svátky vánočními
a svatodušními chodívali k sv. zpovědi. Ale když napotom vlaž

nost nastala, nařízeno na IV. sněmě lat-eránském

r. 1216

za papeže Innocence III., aby každý křesťan alespoň
jednou v roce svému nařízenému knězi v čas veliko—
noční se zpovídal.*)
*) Příklady další viz v díle Il., kde se jedná _osvátostech.
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Nabádej i svých podřízených ku sv. zpovědi.

Ludvík IX., král francouzský,

navracejesezPalestiny,

napomínal všech na lodi, aby ku sv. zpovědi šli, řka: >Nebojte
se, že pro svatou zpověď službu na lodi zanedbáte, an T en, jemuž
se vlastně zpovídati budete, vás zatím zastane.: I účinkovala slova
ta tak, že i mnohý svatou zpověď vykonal, jenž ji již několik roků
zanedbal a tak s Bohem se smířil.
Ber. Bercastcr.

Zdrávas Maria.
Roku 1831 byl jeden učenník ponejprv u sv. přijímání, kdež
Bohu přislíbil, že, upadne-li do těžkého hříchu, ještě téhož dne se
z něho vyzpovídá. Toto neštěstí potkalo ho po několika měsících.
[ vzpomenul si na své předsevzetí a bojovav nějaký'čas, ježto mu
napadlo, že za několik dní má dosti času, sám potichu pomodlíl
se derávas Maria: a vykonal sv. zpověď ještě téhož dne, jak 51
byl při sv. přijímání umínil. Byla právě sobota. Druhého dne, an
dlouho nevstával, šla ho matka zbudít, než hle! ——
syn Pavel byl
mrtev !
chur.

() pátém příkázaní církevním.
V zapovězený čas svatebního veselí nedržeti.
Zdá se. že hned za prvních časů křesťanských v svatopostní
době předvelikonoční svatební veselosti nesměly se konati. Na
synodě v Laodicei roku 368 bylo zakázáno, v čas čtyřicetidenního
postu slaviti svatby a hlučné narozeniny. Církevní synoda v Le
ridě ve Spanělích zapověděla svatební veselosti také v adventě
a po tři neděle před sv. janem Křtitelem, což potom znenáhla
v celé západní Církvi vešlo v obyčej, takže ani tiché oddavky se
nedovolovaly. Však od 17. století nastal nynější řád v Církvi
ohledně svatebního veselí.
Binterim.

O hříchu.
A)'Varuj se hříchu!
Svatá Terezie

jednou pravila: »Jeden jest Bůh, jedna duše,

jedna smrt. Urazíme-li Boha, u nikoho pomoci více hledati ne
můžeme. Ztratíme-lijednu duši, nemůžeme druhou oblažiti. Umře
me-li jednou nešťastně, nemohou nám již nikdy hříchy býti od
puštěny.<

'

Hříchu chraň se den co den,
jediným zlem hřích jest jen!

Sv. Terezie.

'

Bíbl. dějep. Dr Knechta.
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Rozeznáváme rozličné druhy hříchů:
Sedmero hlavních hříchů.

1. Pýcha.
Všechno zlo pochází z pýchy. Tab. 4. 14.

Řeholní bratr františkána průvodce sv. Jana Kapistrána,
Justin,

zván jest pro ustavičné na modlitbách trvání, pro tuhé

mrtvení sebe samého, pro čistotu & horlivost v práci jednohlasně
svatým. Sám papež Eugen IV., slyše o něm, chtěl ho poznati
a proto jej pozval k sobě. I přišed do Říma, velmi vlídně a la
skavě od svatého Otce přijat jest, nebot sv. Otec ho políbil apo
sad—ilvedle sebe. Když se však Justin k sy. Janu Kapistránu na
vrátil. pohleděv tento útrpně naň, zvolal: »O. bratře Justine, odešel
jsi jako anděl, ale navrátil jsi se jako ďábelm A tak se vyplnilo.
Justin se pýchou víc a více nadýmal, každá maličkost popudila
ho k hněvu, že se mu patřičná uctivost neprokazuje, až konečně
jednomu bratru nůž do prsou vrazil, že mu úctu vzdáti opomenul.
Po spáchané vraždě prchl, bloudil, nepravost nepravosti zvýšoval,
až konečně polapen do vězení uvrženjest a v nekajicnosti i skonal.
\

Macana výb.

“%ŽDĚGŠF

Biblické karakíery při umučení Páně.
Konferenční řeči k studující mládeži.*)
Konal prof.jos. Havránek.
[.

[Iřz'c/zjest aci/zubu. Konec jeho:

1. Žádost

očí. (Herodes Antipas.)

2. Žádost těla. (Pilát.)

3. Pýcha života. (Kaifáš a ti, co smrti Pána Ježíše si
žádali)
'
Se srdcem radostí povzneseným předstupuji před Vás st. j.,
neb volá mne k Vám hlas našeho nejdůstojnějšího arcipastýře,
jenž požehnal této mé práci; volá mne k Vám pozvání Vašeho
duchovního učitele, upřímného'mého přítele a druha od dávných
let; volá mne k Vám hlas blažených vzpomínek z let zlatého
mládí, kdy sedávaje na těchž lavicích, jako nyní Vy, naslouchal
jsem mohutným a přesvědčivým slovům svého učitele, Vašeho
*) Konány v postě roku 1898 k chovancům c. k. ústavu učitelského
v Praze. Lze jich užití k rekollekcím na středních školách a ke konferenčním
řečem vůbec.
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nynějšího řiditele, -—jenž vděčnému žáku zůstal až dosud-otcov
ským přítelem. — Tehdy s mladistvým zápalem chápal jsem
se úkolu n'ejzáslužnějšího z lidské činnosti ——vychování mládeže_

»Leta dávná, jako noc vůkol mne ležící-, zkušenost mnoho—
násobná udusila mladistvý oheň v ňadrech; řada těch, již stejně
se mnou postavili se v šik k boji za drahé statky Církve a vlasti, po
řídla; — ale nám, kteří jsme zbyli, zůstala vděčnost k ústavu,
kdež jsme nabyli vychovatelského vzdělání, láska synovská k milému
a drahému učiteli, již nedovedl utlumiti ani edax tempus (vše
pohlcující čas). Avšak netajím se jakousi bázní. Aby snad slova
má nebyla semenem, jež padlo vedle cesty a pošlápáno jest, a ptáci
nebeští sezobali je, aneb na skalku, jež uvadlo, protože nemělo
vláhy. Mat. 13. 4—5. — Aby tak se nestalo, způsobí milost
Boží, za kterou vcházeje v tyto místnosti jsem Boha prosil; způ
sobí i Vaše dobrá vůle, kterouž přijímati budete slova má.
5 palmou míru přicházím k Vám st. j., abych v těchto dnech
byl Vaším rádcem, bych Vás dovedl k Bohu, pomohl odstraniti
překážku, kteráž Vás odlučovala od Boha t. j. hřích. Cesta to
dlouhá, nesnadná — ale vede k šťastnému cíli. Chci Vám býti
vůdcem na této cestě. Připravte cestu Páně. Až po dokonané po—
božnosti vrátíte se do svých domovů, přemýšlejte aspoň na oka
mžik o tom, co k Vám mluviti budu, napište to vše v srdcích
svých. Zkoumejtež život svůj — a naleznete údolí mnohá, kterých
jste nevyrovnali a pahrbky, jichžjste neodstranili. Poznejte vinu
svou, svůj hřích.
_,
Navrat'te se k svému Bohu, k svému určení. k svému spasení.
Rádně připraveni ——s čistým svědomím, s pokojným srdcem při

stupte pak k stolu Páně, k sv. přijímání velikonočnímu. Nežádám
si lidské chvály ——tať pomíjí jako krása polní; ale prosím svého
Mistra a Pána, před Jehož tváří stojím, o přispění a milost, abych
v srdcích této mládeže, do jejíž rukou vloží vlast a Církev svůj
nejvznešenější poklad t. j. dítky ——utvrdil pevné náboženské pře
svědčení, jež jí na cestě životem, v budoucím povolání bude tak
potřebné, ano nezbytné. ——
Ten kříž Spasitelův opět strmí v našich chrámích, v našich

srdcích, pod nímž shromažďují se Krístovi vykoupenci. Pojdte
i Vy st. d., přidružte se k nim. Kristus Sám pozývá Vás volaje:
Pojďte, vše jest připraveno; pojďte, kteří obtíženi jste. Tak dnes
zní k Vám s toho kříže.

Ano, my přicházíme, milý Spasiteli náš, pod Tvůj kříž. Tu
chceme klečeti, k Tobě pohlížeti, jenž jsi se za nás obětoval. Po
táhni nás k Sobě, vyprostiž nás aspoň na okamžik ze světského
víru. Nechť milost Tvá se řine na nás jako ranní rosa na vy
prahlou zemi. Přicházíme ovšem se svou slabostí, se svými hříchy,
ale nepustíme Tě (jakoby až nám požehnáš, nám odpustíš.

Budeme pozorovatiKrista trpícího a umírajícího,
a ,z těch osob, kteréž kolem Krista se kupí, vyberu
Vám některé povahy, abyste poznali hřích svůj, jak
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ohavný jest, pochopili potřebu pokání — a s Bohem
se smířili.

Světlo tím jasněji se jeví, čím hlubší a temnější Stíny; hora
tím vyšší se zdá, čím rovnější pláň, na kteréž se vypíná; ctnost
tím výbornější, čim ošklivější nepravost vedle ní postavena. I při
utrpení Páně jeví se nám hřích (v osobách tu súčastěných) auka—
zuje se nám hřích ten vduchovní své povaze, ve vnitřní své pod
statě jako nevěra, zevně pak, oproti světu jako sobectví.
Nevěrou opouští člověk Boha, pravý ajediný pramen veške
rého žití tělesného i duchovního. Ale srdce lidské nemůže býti
prázdno. Nevládne-li tam Bůh, vládne tam člověk sám„ sobec, tím
odtrhuje se od Boha, a co s Bohem souvisí, obmezuje na svou
samost. Opouští člověk, jak. Písmo praví, pramen živý a kope
si cisterny, kde není vody živé. Od Boha se odlučuje a snaží se
k platnosti přivésti sobecké své záměry. A čím rozsáhlejší obor
jeho působení, tim rozmanitější formy či způsoby, jimiž_hřích
ten se jeví, ač z jednoho vycházi pramene a k témuž směřuje cíli.
Ale tři jsou kořeny, z nichž každý hřích se rodí, at“ kterýkoli

hřích,stopujte jej až k nejpřednějšímpočátkům: jest to žádost

očí, žádost těla a pýcha života.

Podobně i při utrpení Páně totéž spatřujemc při nepřátelích
našeho Spasitele, již tu činně vystupují; žádost očí v šeredné
lehkověrnosti Herodesově a jeho dvoru, v žádosti těla a slabosti
Pilátově, v pýše života u lidu židovského, jehož representantemjest
Kaifáš, zlý člověk.
Herodes prostopášník, Pilát slaboch, lid židovský (Kaifáš) se
zlým srdcem — toť obraz našich vlastních hříchů.
I.

K Pilátovi, římskému místodržiteli, vede rota nepřátel Kristo
vých ——náčelníci kněžských

tříd, knížata kmenů a zákonníci s ce—

lým lidem Pána, aby si vymohli potvrzení rozsudku, na kterémž
se snesli na radě synedria. Ač těžké pronášejí žaloby, zkaž'ený
a bystrozraký Riman na první pohled postřelil, že žalují na ne
vinného. Proto neváhá vyznati: »já žádné viny na něm nenalé
zámc! ale neodvažuje si Jej propustiti, jak kázala spravedlnost.
Rád by se byl vymknul z nemilého toho soudu chytráckým způ—
sobem, nechtěje odsouditi, kde nevinnost patrná, alc netroul'al si
odporovati židům. S chvatcm chápe se vítané příležitosti, a když
velekněžl vášnivě volají: »Bouří lid od Galileje atd.<! tu uslyšev
jmenovati Galileji, hned se táže, zdaž žalovaný není z této pro—
vincie, a když kladnou mu dávají odpověd, ihned posílá jej
k Herodesovi, tetrarchu Galilejskému, k jehož pravomoci Ježíš
jako domnělý Galileec náležel. Doufá, že dvojího dosáhne prospěchu.
s_Herodesem dosud žil v nepřátelství. Vždyť často Pilát,
tento pyšný
íman, bezohledně zasahoval v jurisdikci (pravo
mocnost) Herodesovu: Před nedávnem, jak sv. Lukáš k. 13. vy
pravujefsmísil Pilát krev mnohých Galileův s krví jejich obětní
— a ti byli přece poddaanerodesovi.
Proto nyní posílá mu sva—
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zaného Krista, uznávaje tím soudní právo I—Ierodesovoapoužívaje—
té příležitosti, aby se s ním smířil 4—a zároveň nemilou tuto při

na jeho bedra uvalil.
K Herodesovi Antipovi vedou tedy Pána. jest to známý syn
Herodesa Ukrutného. Neprávě nazývali jej králem. Byl tetrarchou
(čtvrtákem), kterýmž titulem odíval Římský senát vládce všech
krajů, jichž sám nebyl s to opanovati.
Herodes světák v pravém smyslu slova, lehkovážný, povrchní,
bez hlubší mravní povahy a neschopný k vážným, důležitým
povinnostem vladařským. Oddán rozkoším, žil jen v rozkoších.
v Římě, kde od bratra svého Filipa (jiného to Filipa než ten,
který vládcem byl v krajinách severně od jezera Genezaretského)
pohostinsky byl přijat, pojal hříšnou žádost k manželce svého
bratra a hostitele, spojil se s ní v nedovolené manželství zapudiv
legitimní svou choť, dceru arabského knížete Arety. V Zajordání
setkal se s předchůdcem Páně, synem Zachariášovým. Zdaž bude
jan mlčeti k tomu pohoršení? Zdaž bázeň před vládcem položí
pouta na jeho jazyk? Mocně zni hlas janův na jordáně, mocněji
ve dvoraně královské: »Non licet tibi habere uxorem t'ratris tui.:
Mar. 6, 18. Ač jevil bázeň před přísným kazatelem, jakým byl
jan, povolil krvelačné Herodiadě atak svatá hlava padla pod
mečem katovým. ——Před Kristem jevil též bázeň, vždyť slýchal
o jeho zázracích a měl za to, že jan z mrtvých vstal. Ale tento

zbytek posvátné bázně byla bázeň pověrčivá, neb jest to známý
úkaz, že k nevěře ráda druží se pověrčivost. Pověstní neznabozi, již
svou nevěrou před světem se vychloubají, podléhají. pověře.
Lehkovážnost přemohla brzy veškeré jemnější pohnutí, bezuzdná
'touha po rozmařilosti byla mu jediným vodítkem, jedinou snahou
mocnou.
K tomu muži přivedli Spasitele. A když jej l—lerodesviděl,
zaradoval se. Ale jaká to radost? ——Byla to snad radost Abra
hamova, jenž radoval se, že viděl den Páně? Aneb radost Simeo—
nova, když viděl Pomazaného Hospodinova? Aneb radost Filipova,
jenž volá: O kterémž psal Mojžíš vzákoně a proroci: nalezli jsme,
ježíše Nazaretského. Než, nechci vysoko napínati vašich očekávání.
Byla to snad radost muže, jenž se raduje, když se mu podává
příležitost, aby konal spravedlnost a ku právu dopomohl věci
důležité? -— Radost, že ortelem snadným vysvobodí nevinnost
ujařmenou? ——Na to vše Herodes ani nemyslí. Pouhá to radost,
že ukojí žádost očí, svou zvědavost. Radoval se, že spat-ří toho,
o něm již dříve mnoho slýchal, očekával, že uvidí divy a zázraky.
Pocituje rozkoš, že popatří na muže, o kterém tolik mu bylo
vypravováno, na vlastní oči uhlídá ty Věci, jež tehdy byly
v ústech celé Palestiny.
jak veliké rozhodnutí vloženo v ruce toho Herodesa v tomto
okamžiku! Rozhodoval nad životem Spasitelovým, jemuž možno
bylo vytrhnouti jej z rukou nepřátel, mohl zbaviti lid svůj nej—
strašnějšího provinění, bohovraždy (Kristovraždy), zbaviti svůj
národ,

aby na něho nepřišla

krev Mesiášská. -——
Ale to vše mu
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ani na mysl nepřipadlo, to vše mu bylo lhostejno. Ani jediného
pokusu nečiní, aby o vině neb nevině se přesvědčil a dle práva
jednal. Nežádá si ve své lehkomyslnosti nežli ukojení své zvěda
vosti — nežádá si nežli »—divadla. Věci nejvznešenější jsou mu
titěrnou zábavou, nejvážnější záležitosti kejkllřstvím ničemným.
Takové zvědavosti titěrné Spasitel náš nemohl býti sluhou,
— proto mlčí. Na mnohé se jej táže Herodes, starší lidu a vele—
kněží žaloby pronášejí bez ustání. Herodes mlčí. Toto vážné
mlčení a trpělivost byly by v každém srdci povážlivého muže
způsobily úctu — u Herodesa zůstalo bez účinku. Ilněvá se, že
jeho zvědavost neukojena; hněvá se, že žádost očí nenasycena.
Tak mnoho o něm slyšel. tolik očekával a nyní před sebou vidí
chudého, tichého, mlčeliv'ého muže a dle způsobu všech nízkých
povah chystá Spasiteli potupu on a jeho dvůr. Ustrojiv jej jako
krále — jako by chtěl naznačiti ——takového krále že netřeba se

O'

strachovati — posílá jej k Pilátovi nazpět.
Světákem v pravém smyslu slova jest tento Herodes. Užívati,
baviti se, jest cílem veškerých snah, vyhledávati, co žádost očí
ukojuje a nasycuje, jedinou jejich prací, nejvážnější věci jsou jim
malicherností a malicherné věci důležitým zaměstnáním. Veškeré
vážné zaměstnáni jest jim odporné, péče o vlastní blaho věcí
vedlejší a starost o budoucnost uvalují na bedra cizí. Nemajíce
smyslu pro vážné úkoly životní žijí jako pravé loutky světáckého
ducha arůznýchjeho forem den ke dni; zmařený ten život lidský
byl pro ně pouhou zábavou; pro ně jakoby nebylo dnů trpkých
a trudných, kdy na hruď lidskou doléhají starosti různé. A když
tyto konečně se dostaví, když vysýchají prameny prostopášného
& ničemného žití, tu po způsobu všech hýřilců a ničemných sla
bochů sahají svatokrádežně na svůj život, aby, jsouce hanbou
v životě, byli hanbou i—posmrti. — ó, Herodes Antipas neví sám
o své lehkovážnosti!
Ruku na srdce, milá mládežill jestli který stav vážné vy
vyžaduje péče a svědomité přípravy, jest to stav, ku kterémuž se
připravujete. Ukol na svá bedra berete těžší, nežli snad si myslíte,
vlast i Církev, Bůh i národ od vás požádá účet, jakže jste úkolu
tomu dostáli.
jest Vaše píle, Vaše přičinění přiměřené úkolu tomu? Pře
mýšleli jste kdy, jak vážné, důležité, ba svaté služby na Vás klade
společnost lidská? Anebo spokojíte se snad tím, že práce konáte
jen pro okamžik, tedy povrchně — abyste pak s tou povrchností
a polovičatostí vstoupili na kolbiště světového boje, povrchnost,
polovičatost, ba nevědomost vlékli přes hranice studentských let,
vlékli do svého povolání? Uvažujtež o tom a dobré učiňte před
sevzetí. Příklad Herodesův necht' vám jest výstražným znamením,
kam taková lehkovážnost vede. Neklamte sebe a nechtějte kla
mání býti jinými. Tak mnohý od povinností svého zaměstnání
zabíhá na pole cizí —- snad zábav titěrných a často nebezpečných,
kde se namáhá o snazší uznaní. Snad se mu podaří v tomto
oboru dosíci chvály stejně smýšlejících a jednajících. — Ale m.j.
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tato chvála jest méně nežli bublina, kteráž v nedaleké budouc
ností se rozplyne ——k Vaší zkáze a ku zkáze těch, kteří Vašemu
vedení byli svěření. A čehož bych nejvíce želel: že tuto lehko

myslnost, tuto světáckou mysl zavlečete i na pole náboženské; běda
pak te' mládeži Vám svěřené! Běda společnosti lidské, kteráž muže
v náboženství vlažné, snad i nevěrce za učitele si volá. Škoda ta
nezměrná, zhoubná tím více, že nelze jí ani napraviti. ——Ne
klamte se, pravím. jste ovšem dosud v nejkrásnějším rozkvětu svého
mládí, a mládí přenáší se hbitě a bez rozmyslu přes mnohé po
vinnosti, mládí dovede svým půvabem zakrýti mnohé stíny ——
říkáme zlaté mládí, jen že to zlato není ryzí, anot pomíjí a ne
trvá — a čas nemilosrdně otře, zahladí slupinu, kterouž mnohý
zakrýval svou polovičatost, nevědomost ahříšnost k Vaší hanbě
a k radosti Vašich nepřátel.

ll.
Druhá osoba, jež při utrpení Páně činně vystupuje ——a již

Vám představuji jako zrcadlo, byste v ní poznávali své vlastní
nitro a, dokud čas, se navrátili ke Kristu, k svému určení -— jest

Pilát,

Pilát slaboch, Pilát otrok hříchu.

Pilát, porovnáme-li jej s Herodesem, jest vážnější a—spra
vedlivější. Nač Herodes ani nemyslí, toho se“ chápe Pilát. S ja
kýmsi porozuměním svého úkolu chce vyšetřiti, zdažtten muž,
který nyní před ním stojí, skutečně toho jest vinen, z \čehož jej
obviňují. Nebylo těžko toho se dopátrati; vždyť to ihned po
střelil sám, ba i ten Herodes doznává, že na Kristu nenalézá viny,
kteráž by smrti zasloužila. Ale proč jej nepropouští? Snad nechce?
Aneb chce spáchati zúmyslně justiční vraž'du, odsoudiv na smrt
nevinného? O nikoliv. Vždyť touží jej propustití, chce jej zachrá
niti. Ale nemůže. Trojnásobný činí za tou příčinoupokus—a vždy
marně. Chce jej propustiti po zatknutí dávaje jej mrskati; po
kouší se jej zachrániti stavě jej vedle Barabáše; snaží se způsobiti
útrpnost, aby jej lid nežádal k smrti. Ale cíle svého nedochází——
není s to. —
jak, Pilát že toho nemohl se odvážiti? On, representant
státní omnipotence římské, jež s ledovou chladností dovedla vy—
lidniti celé kraje? jehož moci veškerá pravomocnost, jíž nikdo
nesměl vzdorovati, na jehož povel římští vojínové s celou bez
ohlednosti celý ten dav v útěk zmatený byli by uvedli jako hejno
opeřenců! ——Která že moc v Palestině by byla s to rámě jeho
zadržetiř— Moc zevnější nikoliv, ale účinnější moc, a ta jest moc
hříchu, jež jej spjala v okovy. Pilát jest otrokem hříchu,
kte
rého, poznáváte sami.
Pilát jest jeden z těch vznešených Ixímanů, jichž tehdy bylo
značné množství, kteří trávili život svůj v plné rozmařilosti, v žá
dosti těla. Otupěl ke všem vyšším snahám, neměl ani potuchy,
cojest péče o duši, cílem jeho byla rozkoš tělesná. —
V moc vyšší, v moc pravdy a Spravedlnosti -— nevěřili.

Bohy své vlasti, o nichž bájili jim básníci nárogní báje podivné
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——naučili se záhy pohrdati. Nerad meškal tu u toho národa
opovrženého (despectissima gens servientium, jak židy zove Ta—
citus) mezi lidem, kterým pohrdal —jedině za tou příčinou, aby
si opatřil prostředky k bezuzdnému tozkošnictví. Proto dopouštěl
se krutého vydírání a násilnictví a dobře věděl,že náčelníci toho
lidu k němu chovají zášť a jen na příležitost čekají, byjejvŘímč

obžalovali. Ktomu nechtěl, aby došlo, proto netroufal si jim nyní
odporovati. A co mu záleželo na životě jednotlivce, kteréhož
zprvu sám asi pokládal za bláhového nadšence? — Hle, tuť pouta,
kteráž jej víží, a_čím více se snaží z nich se vyprostiti, tím
pevněji jej svírají; čím více před židy nevinnost ]ežíšovu do
tvrzuje, tím vášnivěji volají tito: »Ukřižujla __ A Pilát není s to
odporovati.
, .
Pilát chce býti spravedliv, ale nemůže. Zivot jeho jest samá
pochybnost, kteráž brzy tam, brzy onam jej táhne. Pilát je slaboch.
Co jest pravda? volá ve svém skepticismu — a ihned v patách
následuje trest. V životě jeho není pravdy, tuť vše lží. Ač hned
z počátku vyznává: »já žádné viny na něm nenaléiámlc nepro
pustil, 'Jej. Doznává: Ničím, co by smrti bylo hodno, se neprovinil

——a dává jej bičovati. Předkládá židům důkaz nevinnosti Ježíšovy
— a propouští Barabáše lotra na svobodu. Omlouvá sebe, že židé
vnutili mu nespravedlivý ortel, ti necht za sebe odpovědí, lež až
do té míry stupňuje, že zevnějším obřadem umývání se sebe sva
luje hroznou věc v tom okamžiku, kde ruce poskvrňuje drahou
krví Spasitelovou.
Takových Pílátů slabochů, otroků hříchů, kolik jich nyní na—
leznete! Casto jsou to lidé, kteří se jinak svou volností nad jiné
vychloubají, ale vězí v okovech děsných, v okovech hříchu. '„ivot
jejich toť řetěz hříchů, ba nepravosti a tu se osvědčuje pravda
slov: Kdo hřích činí, stává se otrokem hříchu. Působení Božímu
se vzdaluje a propadá znenáhla těm nejnižším rozkoším. Když
pak ozve se svědomí a vůle se chystá, aby lepšímu pohnutí mysli
vyhověla, tu nemá síly, jest malomocna — a klesá vždy hlouběji
a hlouběji. Hle, Pilát slaboch aotrok. A konec? — Barabáš, vrah
nabývá svobody, a Spasitel jde na smrt. —
Povaha, již jsem vám právě vylíčil, jest zrcadlem, a jestliže
nahlédnete v ně, zdaž své vlastní nitro neSpatřujete? , nebojte se
nahlédnouti, ještě čas, kdy možno navrátiti se.
Drazí jinoši! Žijete ve velikém městě, kde tolik lákadel
k hříchu, jež číhají na Vás na každém místě, žijete ve společnosti,
kteráž nemajíc podkladu náboženského, nemůže, ba ani nechce
Vám podati prostředku proti té zhoubné zkáze, již mládež na
všech stupních propadá. Kde tu pomoci? U Boha, jenž milosti
neodnímá, kdo prosí, a jest na vaší vůli, pevné vůli, tu osvědčiti
má vůle svou sílu, vytrvalost, jež přemůže veškeré pokušení.
Není hříchu, jehož bys nemohl přemoci přispěním milosti Boží a
vlastním přičiněním. Kdo tedy klesne, klesne vlastní vinou. »Pod
tebou má býti žádost hříchů a ty panovati máš nad ním.;
I. Mojž. 4, 7.
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Čistoty srdce, mravní bezúhonnosti zdaž není potřebí Vám
a stavu, ke kterému se připravujete? Máte býti vychovateli mlá
deže, vychovateli nejen rozumu, ale i vůle a citu; působiti máte
na rozvoj mravní povahy svých učňů. Myslíte, že toho dovedete
bez vlastní mravní bezúhonnosti — bez vlastního vzorného pří
kladu?
Hospodin vložil v srdce “každého člověka, zejména mládeže
strážce bedlivého, jenž ozývá se při každém nepravém kroku,
jméno jeho jest stud. Vy dobře víte,. jakých konců se dodělá,
kdo klamnou soňstikou hlas tento v svém nitru umlčel. Važte si
své čistoty a bezúhonnosti. Mějte úctu k sobě samým, úctu,
kteráž není přeceňováním sebe; ale úctu oprávněnou, jež zakládá
se na poznání, že jste k obrazu Božímu stvořeni. —
V rovině Edrelonské, již protéká potok Kišon, v době jar
ního rozkvětu objevuje se překrásná květina, jež sněhobílou bar
vou, svou vůní každého poutá. Jméno její jest lilie. Pán ]ežíšk ní
poukázal v prvním kázaní, když pravil: »Patřte na kvítí polní atdm
A přece jen jediné vanutí větru, jen jediné dotknutí _ vadne,
usýchá. pozbývajíc své krásy a k ničemu se nehodí, než aby do
pece vržena byla. Rozumíte tomuto přirovnání? —
Hle, tam ten mladý muž! Výraz jeho tváře, jeho celý ze
vnějšek Vám dokazuje, že již v světě mnoho zakusil, že život mu
není více tajemstvím. jeho rtů dotkla se již ona osudná číše roz
koše ——rtům byl nápoj ten medu sladší, ale srdce naplnil
žlučí. A přece bylaj'ednou doba, kdy to srdce jeho bylo čisté jako
padlý sníh, nevinné jako bělostná lilie, duše jeho andělu se podo
bala. Přišel den, kdy osvědčiti se měla jeho ryzost. Tu zavřel
“milostí Boží své srdce, zanedbávati se jal modlitbu, umlčoval hlas
svědomí _ odvracel se od Boha ——klesl. Od té chvíle je zcela
přeměněn. První těžký hřích spáchán. Hlava jako v ohni. Srdce
v dravém víru. Povinnosti jeho, studium, — vše to mu nudné,
modlitba odporná, bohoslužba povinnost vynucená. dům otcovský
jindy tak útulný — hotovou mučírnou, lekájej pohled na dobrou
tvář matčinu a před pátravým zrakem otcovým prchá; ven do
světa jej to pudí — a tak klesá vždy hlouběji, ztracen pro své
povolání, pro svou rodinu, pro své štěstí. ——]inochů těch vyka
zuje vám zkušenost dlouhou řadu. A kdo čteš, rozuměj. Mat.
24,15. Kdo stojíš, hlediž, abys nepadl praví Písmo. [. Kor. 16,12.
III.

Kdežto Pilát k energickému jednání nemůže se odhodlati
kolísaje se na obě strany, chce spravedlnost konati, ale nemůže,
krvavého činu se bojí a přece do něho upadá: postupují starší
z lidu, již ]ežíše u Piláta obžalovali, jistě a bezpečně. Ti vědí, co
chtějí, „tijsou zcela rozhodnuti. pevni ve své snaze, odhodlání
k jistému cíli. Chtějí smrt Spasitelovu; aby té dosáhli, nestrachují
se žádného prostředku, neštítí se ani špatného. Iležjejim vítána,
jen když vede k cíli. Dobře jim bylo známo, že na Pánu nebylo
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té viny, kterouž naň žalovali. Bylo jim známo, že lidu nikdy ne—
popuzoval k odboji, ke vzpouře nevybízel, a přece volají: Bouří
lid. Před několika dny byli lestně k němu vyslali své žáky a k těm
Spasitel významně pravil: »Dávejte, co jest císařovo, císaři, a co
Božího, Bohu, va přece žalují, že zapovídá dávati daň císaři. Určitě
znali, že po královské koruně netouží, spíše se rychle vzdálil, když
Jej králem učiniti chtěli, a nyní žalují, že se činí Kristem, králem
v lstivě, podlé lži zaměňujíce duchovní vládu, o kteréž Spasitel
kázal, za světskou. A když Pilát ubezpečoval, že žádné viny na
Něm nenalézá, zůstávají chladni. Jakoby v útrobách jejich místo
srdcc byl kámen, nemají soustrasti, tvrdě, chladně pohlížejíce ,na
útrapy a mučení našeho Spasitele; nepohne to těmi ledovými
srdci, když Pilát ukrutně kázal Jej zbičovati, a když jinak bezcitný
tento Riman sám dojat ubohým tím trpítelem Jej předvádí lidu
slovy: Ejhle člověk! — 'mají jen jedinou odpověď: Ukřižuj,
ukřižuj! Vždyť se ani nerozpakují, když jim Pilát ponechává volbu
mezi vrahem Barabášem a nevinným Ježíšem žádajíce si na svobodu
vraha, vášnivě pokřikujíce na Ježíše Krista: »Pryč s ním! propust
nám Barabášelc ——Jaká je to moc, tážete se, která je hnala až

k tomu děsněmu zločinu! Jest

pýcha života.

to třetí

podoba hříchu,

Panovati chtějí nad lidem neobmezeně, vládno'uti, jak dosud
činili. Strachují se o svou vládu, kterouž tak silně otřásl Pán
Svým působením. Vždyť znátejejich přiznání: »Co učiníme, neboť
tento člověk mnohé činí divy, necháme'li jej tu, všickni uvěří
v něho, i přijdou Rímané a odejmou město i lid.: To jest, co je
stále pudilo, jemnější hnutí veškeré udusilo, co je učinilo krve—
lačnými šelmami. Barabáše si žádali, krví svatou svého Mesiáše
poskvrnili sebe i své potomky. —
A ten dav lidu, jenž strhnouti se dává v divé výkřiky:
Ukřižuj, ten dav jako třtina větrem se klátící ještě před pěti dny
vítal Spasitele slovy: l-lossana, palmy na cestu metaje, a nyní
ten dav podléhá téže pýše života. Vždyť znáte jejich pyšné
smýšlení, jejich chlubné řeči. Jako synové Abrahamovi, znáte,
s jakou nevýslovnou pýchou pohlíželi tito synové národa vyvo
leného na pohany. Známy jsou Vám jejich pyšné naděje, že
žádali si Mesiáše světského, kterýž by přišel s mečem v ruce
a s nich sňal jho cizinců Římanů, a pány je učinil veškerého
bohatství světa. Všeho toho nenalezli u Ježíše, chudého proroka
z Nazaretu, Jenž neměl, kam by hlavy položil. Jehož majetkem
byla jen jediná suknice, kterou Mu utkala chudobná matička,
o kterouž rozdělili se katané. Týž Ježíš tu jejich pýchu duševní
káral rovněž jako Jan Křtitel, jenž volá na Jordáně: Bůh může
z těchto kamenů zploditi símě Abrahamovo; týž Ježíš zevnější
lesk zavrhoval, pokoru hlásal. Proto snadno strhli je na svou
stranu náčelníci jejich, ty, již včera volali Hossana, dnes křičí
Ukřižuj!
Pýcha až posud jest příčinou, že mnozí Boha zavrhují.
Chtějí býti sami pány ani Boha nad sebou neuznávajíce; vždyť
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ten Bůh jest vševědoucí a spravedlivý, zná ty nejtajnější záměry
a nejskrytější činy, a jeho soudu ještě nikdo neunikl. Hledají
u Boha jen pozemský statek, pozemskou slávu a nedocházejíce,
po čem snaha jejich se nese, vzpírají se Bohu. Opojeni pýchou
volají Hossana, dokavad sobectví očekávati může pozemských
prospěchů; ale ihned zaměňují I'Iossana za ukřižuj, kde pro
marnivost jejich, pýchu a sobectví není tu kořisti. Se Spasitelem
ve slávě a lesku ——tu by chtěli panovati
Spasitel ve slávě
a lesku ——Ten se jim zamlouvá; ale toho chudého, pokorného,
ukřižovaného Ježíše? — Pryč s ním! Dej nám Barabášel

M. st. jinošil V řadě nepravostí, jimž srdce lidské podléhá,
neznám nebezpečnější a mocnější nad pýchu. Neklam sebe nikdo!
Podléhá tomu hříchu dítko v prvních letech svého žití, muž dle
zdání lidského v opovrženém postavení, stařec nad hrobem stojící.
Ptejte se, co vyvolalo kruté války, jež žírné kraje obrátily v pu
stiny, tisícerým rodinám pobily otce, živitele, syny a ochránce;
co rozvadilo národ, jenž dovedl čeliti celé Evropě, že rozdvojen
v slepé vášni potíral sebe sama,—co na počátku nové doby roz
poltilo křesťanskou Evropu a kruté vyvolalo krveprolití? -— Jest
to pýcha!
Pýše to srdce lidské tak snadno podléhá a jeví se v tolike—
rých formách, že by nestačil čas ani dnes vyměřený, bych je
všechny vypočetl; a všechny jsou hnusné, srdce otravují, mysl za—
temňnjí, od Boha odvracují. Alexandr Veliký kdysi prý slzel, že,
jsou kraje na měsíci, jichž nemůže dobytí. A přece tento pyšný
dobyvatel zemí a národů v svém lesku a slávě jest nám snesitel—
nější, nežli hrdý Diogenes ve svém sudě a ve své nečistotě; hnusi
se nám pýcha tohoto cynika.
.
Tisícerými stezkami vchází pýcha v srdce lidské. Střezte se
toho hříchu! Pýcha jest to, kteráž mnohého jinocha Vašeho stáří
a stavu zaslepuje, že se chlubí, sobě i jiným namlouvaje. že již
dostoupil vrcholu vědění a veškeré pokyny k vlastnímu zdokona
lení odmítá. Pýcha jest to, kterouž mnohý ani Boha nad sebou
uznati nechce, za své náboženství se stydí, pokládaje svůj rozum
za nejvyššího rozhodčího a svrchovaného pána zamítaje, o čemž
největší myslitelé hloubali celý svůj život, a co je k Bohu, pra
menu veškeré pravdy a veškerého dobra, přivádělo.
A přec mi praví zkušenost, že pýcha předchází pád. jako
první pýchu Stvořitel, svrchovaný Pán nebes a země, svrhá vpro—
pasť, podobně každá pýcha řítí se v prach a propast & to tím
hlubší, čím více pýcha se vypínala.
Mějtež se před ní na pozoru, prve nežli opanuje srdce a duši
Vaši. Bůh se pyšným protiví, praví Písmo, ale pokorným dává
svou milost. Pokora necht Vás uvede tyto dny se srdcem lítostí
plným k soudně stolici zpovědní _ kde z hloubi duší Vašich vy—
tryskne vyznání: Mea culpa . . . .
Tak Herodes světák, Pilát slaboch a žalobci před Pilátem ——
zlí lidé — jsou Vám odstrašujícími příklady žádosti očí, žádosti
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těla a pýchy života. Vyvrzte dnes tyto zárodky každého hříchu
ze srdcí svých. Ty ukřižovaly Pána našeho.
A kdo v hříchu jest, na toho padne soud i hněv Boží, jenž
stihne každého hříšníka.
Když na Spasitele vložili těžký kříža On pod tímto těžkým
břemenem vlekl se ke Golgotě, obklíčil jej dav mnohý i ženy,
které nad ním kvílely; tu Spasitel obrátiv se, pravil k ženám:
>Neplačtež nade mnou, ale nad svými synya, — tim poukazoval
na soud, jenž stihne hříšníky. jestliže tak děje se na dřevě zele
ném, co stane se _dřevu suchému, t. j. hříšníku skutečnému. Kdo
hříchu se poddal, ten poddal sei následkům hříchuaten jest trest,
jenž stihne každého hříšníka.
Než, Pane, božský Spasiteli náš! Tvůj křížnás dncs pokořuje.
My jsme poznali, že jest to náš hřích, naše nepravosti, jež ti to
tvrdé lůžko připravily, naše vlastní žádost očí, žádost tělaapýcha
života. My jsme to vše zavinili, my jsme Ti ty veliké útrapy při
volali a ničeho nezasloužili, nežli Tvůj hněv a Tvůj soud.
Ale my dnes v pokání se skláníme, abys nás pozvedl. Tvá
milost, jež z umu'čené Tvé svaté tváře září, necht padá i vnaše
duše, aby roztály a obměkčily se v pokání.
Beránku Boží, kterýž snímáš hříchy světa, smiluj se nad
námi! Amen.

Listy vědecká.

++:

Bludné cesty Vědy právnické.
Píše PETR KOPAL.

Katolický žurnalista — kněz — ve svém letu kolem světů
za zprávami politickými nalézá často mnohých zlatých zrnek, ča
sem i vzácnou perlu, jíž by bylo lze ve směru apologetickém
využiti. Leč-pohříchu musí se obyčejně nechat ležet vedle cesty.
protože síly jednoho nedostačují ke všemu. Mnoho těchto zrnek
červenou tužkou označených je uloženo ve spoustě novin, na něž
dojde-li kdy, ví sám Bůh.
Dovoluji si tudiž příležitostně jedno z těch zrnek čtenářům
“»R.DJ podati.

Nadepsaljsemje: Bludné cesty vědy právnické.

Věda právnická co všecko má na světěkzodpovídáni! Není
na světě zločinu, aby ho nebyla schválila, pláštěm své autority
přikryla. Na hlavním náměstí starého Ríma stál milník, od něhož
se rózcházely cesty do celého světa a ztrácely se na pouštích
libijských a v pralesích germánských. Po cestách těch rychlým
pochodem braly se legiony s praporci označenými: 5. P. Q. R.
—písmena to, jež národům stávala se osudnými. A za římskými
kohortami kráčeli Draetorové, výkonní to orgánové římského práva,
jež čím dále od Říma zvrhalo se v bezohledné násilí av jařmo
národů.
v
V plnosti však času zavítal do Ríma' apoštol Petr, jenž starý
milník na náměstí vyvrátil a na jeho místo zasadil milník jiný, od
něhož vycházeli věrozvěstové se zákonem evangelia v rukou do
všech úhlů světa.

Staré právo římské bylo pohřbeno v ssutinách pohanského
Říma. 1——
Církev Kristova v prvních stoletích pod právem tím na
náměstích a v cirkusech krvácela a všecky cesty, na nichž bylo

prováděno, byly krví lidskou označeny. Právo římské toliko vý
minečně v někdejší državě římské zůstávalo v platnosti. Noví
křesťanští Církvi získaní národové měli svá národní práva, měli
své desky pravdodatné, a Církev jako vždy pečlivá a moudrá
Rádce duchovní.

9
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matka pravdu tu nerušila, nýbrž ji duchem Kristovým pronikala,
oživovala, zdokonalovala.

Tím se stalo, že každý

křesťanství zí—

skaný národ měl právo své duchem křesťanským osvícené, pod
nímž domáhal se moci, bohatství a slávy. Lid byl svobodným.
Nadešel věk humanismu katolickou Církví vyhýčkaného,
z něhož opět oživlo staré římské právo, jež založeno bylo na vše—
mocnosti státu. Principem práva křesťanského jest vůle Boží,
principem práva římského vůle a jediný prospěch státu bez ohledu

na blaho poddaných. Ze státní omnipotence vyvinula se svrcho
vanost jakékoliv světské vrchnosti & z té vyšlo nové ujařmení

národů.
Revoluce proti Církvi v reformaci byla prováděna na základě
římského práva, čili svrchovaností světské vrchnosti. Princip tento
došel svého vrcholu ve francouzské revoluci, jejíž právo bylo
veskrz právem pohanského Ríma v jeho dekadenci za časů Římanů.
Právo to adoptoval Ludvík XIV. svou zásadou: »Stát jsem
já,c když ale jeho trůn revolucí byl zbořen, užívala ho tato co
nejvydatněji ve prospěch svůj naproti oltáři a trůnu. Z francouz
ské revoluce právo to přešlo na parlamentární většiny, a právě

v těchto dnech vidíme. jakého požehnání národům v druhé po—
lovině tohoto věku přináší.
Nynější parlamentarismus _ vyjádřil se nedávno slavný
státník v »Histor. polit. BlJ, vede nutněk revoluci. Moderní parla
mentarismus je zbytkem starého římského práva, je zbytkem
francouzské revoluce, založeným na vůli většiny, vlastně na zvůli
několika násilníků a la Robespierre, Danton a pod. příkře proti
právu Božímu.
V jakém poměru stojí ale věda, čili vědy právnické ku
právu skutečnému, ku právu platnému, jak se v různých křesťan
ských říších provádí? Věda právnická jakožto obstrukce práva
v praksi po všem světě vykonávaného potácí se v divém reji
všech možných a všude jiných práv. jako druhdy Soňsti nemohli
se sjednotit ani na jediné ňlosohcké pravdě, tak i nejhlavnější
právníci dnes nemají již ani jediného principu . práva. Ten zlatý
milník ze římského náměstí se jim ztratil.

V příčině té pozoruhodný je í'euilleton, jejž Hieronymus
Lorm

dne 15. října uveřejnil v Neue Fr. Presse pod záhlavím:

lhering und Thomas Aquíno,

a v němž mezi jiným pravi:
Velice pamětihodný obrat v dějinách moderní literatury
a vědy ušel pozornosti vzdělaného světa. jaký je to obrat? —

Ihering, tento veliký učenec a svobodný myslitel našeho věku,
vzdal hold ve své formě doposud nevídaný církevnímu otci, hlavč

všech scholastiků,sv. Tomáši Aquinskému.

'V druhém vydání svého pro odborníky velmi důležitého

díla: »Der Zweck ím Rechte podotýká Ihcring: Vrhnu dříve
německým ňlosofům a protestantským theologům ve tváře vý
čitku, že zanedbali, osvojiti a využití velikolepé myšlénky Tomáše
Aquinského: já se své strany nebyl bych'snad ani celou svou
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knihu sepsal, kdybych byl ty myšlénky znal, protože základní
myšlénky, na nichž mi všecko záleželo, nalézají se již u onoho
mohutného myslitele v dokonalé jasnosti a ve pržignantním výrazu.
Zde máme vědce, jenž vyznává, že by se byl díla, jež
je takřka úkolem jeho života, nikdy neodvážil, kdyby byl znal
spisy sv. Tomáše Aquinského. Hold druhu tohoto katol. světci
je věru neslýchaný, je svého druhu jediný. Zračít se v něm p_o
měr moderního právníka ku středověkému světci. Musíme věděti,
že ,lhering nehoví žádnému vyznání a že se o metaphysncké pro
blémy nikdy nestaral; a dále, že filosofii sv. Tomáše nynější pa
pež urbi et orbi prohlásil za jedinou, jíž katolík přidržovati
se má.
Dva vědci setkali se. Ihering stojí úplně na půdě tohoto

světa, Tomáš na půdě onoho světa, dva příkré kontrasty a —
setkaly se. Tomáš Aquinský učil nadpřirozené, nadrozumové do
gmatice, z níž s nadlidskou námahou ducha konstruoval vše
obecně platnou pravdu božského zjevení. jak se obsah jeho má
k formám nedokOnalým, pomíjejícím vezdejšího společenského ži
vota jakožto zákon a právo státní, to světec podrobil svému
zkoumání. A provedl to s takou pronikající silou ducha, že mo
derní právník v díle shledává Splnění svých vědeckých snah,
v názorech před 600 lety sepsaných dle scholastika. Na doklad
toho cituje Ihcring některé větyz'liomáše Aquinského. Viz př.:
Nic nemůže býti praktickým rozumem zjištěno, leda jen
směr jeho ke konečnému účelu, t. j. všeobecnému dobru. ———
Ve věcech spekulativních platí pro všecky tatáž pravda, ale u

věcech praktických neplatí tatáž pravda, čili praktická správnost
u všech. — jet“ přirozenou vlastností lidského rozumu, pracovati
od nedokonalejšího k dokonalejšímu. — Lidský rozulmjc měnivý
a nedokonalý a proto i takový jest jeho zákon. ——Učel lidských
zákonů je prospěch lidí.
Ze všech poznámek Iheringa vyznívá politování, že světce
nepoznal dříve. (jím středověký scholastík moderního právníka
okouzlil? Výhradně praktickou sférou jeho Filosofie právem
a
mravností
v jeho dílech obsažených. Nežli seznal Tomáše
Aquinského, bloudil Ihering u Leibnitze hledaje stopy po doko
nalé totožnosti idey mravnosti s tím, co Společensky jeví se
býti prospěšným. Leč tato identita jeví se u Leibnitze jen jako blesk,
jenž okamžitě v oblacích se ztrácí, načež u. něho následují my—

šlénky nesprávné.
Od Leibnitze odchází Ihcring ku Kantovi a Schopenhauerovi,
ale nenalézá ani u těch, co hledá. Při tom opět doznává, že by
si byl onu ohromnou práci uspořil, kdyby byl o Tomáši Aquiu.
ském věděl.

Prvním popudem mu k tomu byla papežská encyklika:
»Aeterni Patrisa vydaná r. 1879, v níž Lev X[lI. jakožto nej
výtečnčjší ze všech přirozených pomůcek od božské moudrosti
člověčcnstvu k vyvrácení bludného učení poskytnutých, doporučuje
ze všech ňlOSOflÍjediné pravou sv. Tomáše.

()*
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»Znovu ustanovte moudrost sv. Tomáše a rozšiřujte ji co
nejvíce: — dí sv. Otec. Tento list papeže měl následky daleko
sáhlé a to především pro filosofickou literaturu.
Sv. Tomáš Aquinský jeví se dle toho největším ňlosofem
vše h věků. On je více nežli Dantem
křesťanské filosofie.

Svou Summ ou theologie

pojistil si nesmrtelnost pro všecky

věky. Dilo to po 600 letech bylo papežem pro víru oživeno a nyní
předváděním myšlenek z něho na realistický, praktický, společen
ský a historický moment mravnosti oživil je lhering i pro práv
nickou vědu. lhe'ring měl ovšem při svém návratu k Tomáši
Aquinskému na zřeteli pouze světskou stránku jeho díla. Ihering
uvážil téžzTomáše Aquinského porovnání pravdy se sluncem. Ne—
poznatelnost a ncdostižitelnost věčné — praví Ihering — pravdy,
„jež navždy nedostižně bude se vznášeti nade všemi dogmaty víry
a nade všemi výsledky vědy: tvoří nejvyšší vrchol moudrosti To
máše i kdyby byl ve službách Církve vystavěl imaginární theolo
gickou dráhu k nejvyšší koruně lidského pozírání a zároveň k její
věčné zahalenosti.
Nikdo z nás _, končí Hier. Lorm své pojednání

——nezná

slunce v jeho podstatě, avšak jeho vyzařování dává nám jakýsi
pojem. Stejně se to má se věčným zákonem v poměru ku měni
vým ustanovením z lidského rozumu. Nikdo nepronikne věčný
zákon dokonale, ale každý rozumný lidský tvor cítí to vyzařování
věčné pravdy působením větším, anebo menším ve svém srdci.
A pisatel tohoto dodává: zdaž se u nás najde někdo, jenž by na—
šemu lidu filosofů největšího filosofa zprostonárodnil, jenž by ty
milionové bankovky z jeho Summy proměnil v drobné peníze.

'
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Zákon

z 19. září

1898, č. 176 ř. z.,

kterým vydávají se ustanovení o dotaci katolického
duchovenstva ve správě duchovní.
š 1. Samostatným katolickým duchovním správcům a po
mocným kněžím doplní se nejnižší příjem stavu jejich přiměřený
(congruai z fondů náboženských, vztažmo z dotace státem těmto
fondům dávané, pokud kongrua tato není uhrazena příjmy s du
chovním úřadem spojenými

Kongruasamostatného

duchovního

správce pří—

sluší těm duchovním, již na základě kanonického dosazení die
césním biskupem mají právo a povinnost, v určité církevní obci
správu duchovní vykonávatí, anebo jinak diecésním biskupem
'sou oprávněni samostatně duchovní správu vykonávati, jako
lokální kaplani (lokalisté), farští vikáři atd., pokud v tom aneb
onom případě příslušné místo duchovní správy státem za samo—
statné uznáno jest.
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Kongrua p om o e n é h o k n ě z e přísluší těm duchovním,
již samostatným správcům duchovním přidáni jsou od diecésního
biskupa se státním přivolením, aby je ve výkonu duchovní správy
podporovali.
e takové státní uznání se stalo, budiž bez dalšího prů
kazu pokládáno o takových místech správy duchovní a místech
kněží pomocných, která v této vlastnosti již byla zřízena, když
císařský patent se dne 5. listopadu 1855, z. ř. č. 195 nabyl
moci a od té doby nebyla výslovně zrušena.

Majitelé

prostých

obročí,

zastávají-li systemisované

místo kněze pomočného, a je-li uznána tato výpomoc od diecés
ního biskupa ve shodě se státní správou kultu za nutnou, mají
nárok na odměnu ve výměře kongruy pro kněze pomocné, po
případě na doplnění svého obročniho příjmu až do výše kongruy
kněze vpomocného.

Reholníci,

kteří zastávají systemisované světské místo

kněze pomocného, mají nároky na odměnu ve výměře kongruy
kněze pomocného, je-li uznána tato výpomoc za nutnou se strany
diecésního biskupa ve shodě se státní správou kultu. ')
„*2. Nejnižší příjem v každém jednotlivém na radě říšské
zastoupeném království a zemi jest vytčen v obrazci I. k tomuto
zákonu přiloženém.
Tento nejnižší příjem zvyšuje se o 160 zl. při těch systemi
sovaných pomocných kněžích, kterým svěřeny jsou úkony du
chovní správy při některém kostele, který nalézá se mimo farní
místo, a při kterém mají úřední své sídlo. “)
„s 3. Zdali a pokud má doplněk podle % 1. v tom kterém
případě býti sám, o tom rozhoduje politický úřad zemský na zá
kladě přiznání, která skrze ordinariát budtež podávána,
Pro přiznávání příjmův a vydání za účelem doplnění kongruy
mají platnost následující zásady:
$ Al.-"Lapříjmy počítati jest pouze tyto požitky:
a) Cistý výnos z pozemkův a půdy v oné výši, ve které
') Rozpočtový výbor připojil k vládní předloze poslední odstavec
%1., jenž srovnává se se zásadami slušnosti a spravedlnosti a odpomůže věru
smutným poměrům, které dříve v praksi nezřídka se vyskytovaly. Stávalo
se totiž při známém nedostatku kněží často, že nejedno systemisované misto
pomocného kněze zůstávalo po dlouhou dobu neobsazeno. Kde tomu dovo
lovaly okolnosti, obstarávali funkce, s takovým místem spojené, členové
náboženských řádů, jimž se však nedostávalo nižádné odměny z náboženského
t'ondu nebo ze státní dotace. A tak zůstaveno bylo jen dobré vůli faráře,
aby takovou výpomoc honoroval ze skrovného svého důchodu.
1) Druhý odstavec 52., který také výbor připojil, není novum. Zásadu
tu vyslovuje již 5 1. zákona ze dne 7. ledna 1894 č. 16 ř. z., jenž zni takto:
Nejmenší

příjem, v % 2. zákona ze dne 19. dubna

1885 č. 47 ř. z.

a v obrazci [. k němu přiloženém pro pomocné duchovní ustanovený, zvy
šuje se o 160 zl. pro ony systemisované pomocné duchovní, kteří svěřené
mají sobě výkony duchovní správy při některém kostele mimo farské místo
ležícím a při něm své úřední sídlo mají.
Zákonné toto ustanovení bylo za účelem žádoucí jednoty k vládnímu
návrhu připojeno a v soulad s ním uvedeno.
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týž jest z příslušných pozemků ustanoven pro vyměřování daně
pozemkové;
b) výnos činže z pronajatých budov ve skutečné své výši
po srážce zákonné kvoty na udržování budov a na amortisaci;
c) výnos z jistin, požitkových práv a ze živnostenských
závodů ;
d) pevné renty a dotace v penězích, v peněžní hodnotě nebo
v naturaliích, poslednější se srážkou 20 procent z hrubého vý

těžku pro menšíjakost a jakožto náklad na dobývání. Výjimečně
lze z ohledů slušnosti za příčinou nákladů na _dobývání'úrokůji
stinných nebo důchodů povoliti srážku přiměřenou;
e) příjem z přebytků místního jmění kostelního, pokud ta—
kové přebytky k dotačním účelům vynaloženy býti mohou;
f) poplatky štolové v paušální (úhrnné) částce, kterou sta
noviti jest zemskému úřadu v dorozumění s diecésním biskupem,
anebo ministru kultu, nebylo-li docíleno dorozumění.
Ze štolových poplatků, takovým způsobem vyšetřených, srazí
se částka 30 zl.

55

Ze'započtení jest vyloučen výnos nadací s určitým

obnosem zřízených za mše a jiné úkony bohoslužebné.
%6. Výnosy z majetku, který po působnosti tohoto zákona
štědrými úkony některému obročí přibude, jsou vyloučeny ze
započtení.")
jakožto výdaje buďtež vřaděny:
% 7. a) Zeměpanské daně, zemské, okresní a obecní přirážky,
jež platiti jest ze příjmů (% 4.), které dlužno přiznati, a jiné pří
spěvky, jež odvádětí jest k veřejným účelům na základě zákona,
jakož i poplatkový aequivalent;
b) kancelářské výlohy na vedení matrik, pokud tyto nejsou
hrazeny z kostelního jmění anebo někým jiným, k tomu po
vinným, pak výlohy, spojené s vedením dekanátního úřadu (okres
ního vikariátu), částkou, která bude nařízením ustanovena;
c) dávky v penězích a hodnotě peněžní spočívající na zá
vazku, jenž lpí na důchodě;
sem náležejí jmenovitě dávky, které patří pomocným kněžím
a které na určitých právních titulech spočivajíce, tíží obroční
důchod;
d) nařízená náhrada za mše náboženského fondu, lpějící na

doplňku kongruy;
e) stálá mimořádná vydání na zabezpečení potřebné vody.*)
3) Výbor restringoval příslušný vládní návrh, dle kterého jen tehdy
tyto výnosy neměly se přiznávati, rkdyž ze zřejmého úmyslu dárce vysvítá.
že má v úmyslu, zlepšiti úhrnný důchod obročníkův nad kongruu.< Důsledkem
tohoto dodatku by bylo, že by ve velmi hojných případech šlechetný úmysl
dárce nebo pořizovatele nepřišel ku platnosti. ježto by se z neznalosti dotče
ného ustanovení zvláštního zákona nejednou opominulo, v zakládací listině
nebo v poslední vůli výslovně a cxpressis verbis úvčsti výše uvedený dodatek.
') Duchovní správcové, jimž persolvovati jest tak _řečenémše fondu
náboženškého, oprávněni jsou za náhradu zařaditi mezi výdaje po 21 kr. za mši.
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Naproti tomu nelze sem pojímati vydání, která vztahují se
na osobní výživu (domácnost) a souvisejí s polním hospodařením,
jakož
která vznikají
stávajících předpisů zachová
vánim _ivydání.
farských budov
v dobrémdlestavu
% 8. Nařízením bude ustanoveno, jakým způsobem přiznání
mají býti zařízena, zkoumána a upravována.
Přiznání buďte podána u ordinariátu ve lhůtě dvouměsíční
po dni, kdy nastoupil úřad samostatný správce duchovní, po pří
padě pomocný kněz ve dvou měsících ode dne působnosti tohoto
zákona při duchovenstvu jež se v úřadě již nalézá a k doplnění
kongruy oprávněno jest. 'L podstatných důvodů může tato lhůta
býti prodloužena.
Doplněk kongruy budiž dán ode dne nastoupení úřadu,
bylo-li přiznání podáno v zákonné anebo prodloužené lhůtě. V pří
padě, že přiznání bylo podáno po uplynutí zákonné nebo prodlou
žené lhůty, budiž doplněk kongruy udělen ode dne, kterého fasse
došla politického zemského úřadu.-'“)
% 9. Když by vyšlo na jevo, že některý příjem, který dle
stávajících ustanovení sluší přiznati, byl zamlčen anebo že některé
vydání vědomě nesprávně bylo započteno, uložiti jest osobám,
zodpovědným za správnost přiznání, peněžitou pokutu až do výše
té částky, o kterou by byl připraven náboženský fond, po pří
padě státní pokladna.
V případě jiných nesrovnalostí jest_ovšem přiznání opraviti,
a uložena bud' pouze dle okolností náhrada útrat spojených s ta—
kovou opravou.
Š 10. Provisorové uprázdněných obročí dostávají své služné
z náboženských l'ondův.
To řídí se dle výše kongruy, která dotyčnému obročí dle
; 2. náleží a činí měsíčně při obrcčích s kongruou 600 zl. čtyřicet
pět (45) zlatých, při obročích s konuruou 700 zl. padesát pět (55)
zlatých, při obročích s kongruou 800 až 900 zl. šedesát (60) zla
tých a při obročích s kongruou 1000 zl. nebo s konníuou větší
sedmdesát (70) zlatých.
lixcurrendo-provisorové |zastavatelé přespolní) dostávají re
muneraci, kterou jest ustanoviti od případu k případu, ta však
v nižádném případě nesmí převyšovati dvě třetiny řádného platu
provisorského.
V obou případech mají provisorové nárok na výnos po
platků nadačních za mše a jiné bohoslužebné výkony.
š“ 11. Pomocní kněží, jižto úplně zastupují trvale ke službě

nezpůsobilého samostatného správce duchovního obdrží plat, sta
novený vš1.0 pro provisory. K tomuto platu budiž však v první
řadě upotřebeno přebytku kongruy, jejž snad příslušné obročí
poskytuje.
) Ustanovení časová ve příčině fasse a doplnění kongruy jen proto
pojata byla do textu zákona, že vyskytuje se v té věci odchylka mezi výkladem
správních úřadů na straně jedné a judikaturou říšského soudu na straně druhé.
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5 12. Má-li samostatný duchovní správce vedle svých povin—

ností 'obstarávati také ještě systemisované nebo vakantní místo
kněze pomocného v místě duchovní správy, jež pastoruje, přísluší
jemu za to remunerace měsíčních 15 zl r. m. z příjmu, spojeného
s místem kněze pomocného, po případě z náboženských fondů,
pokud kongrua tohoto místa kněze pomocného dotována není
zcela nebo částečně z příjmu obročí samostatného správce du
chovního.
% 13. Duchovní správcové, již bez své viny stali se ke službě
neschopnými, dostávají plat odpočinkový, který vyměřiti je dle
připojeného obrazce II., bez ohledu na nějaký jich důchod sou—
kromý, při čemž počítá se dokonaná služební doba před nezavi
něnou dočasnou neschopností.
Výslužné toto, pokud nemůže býti hrazeno z důchodů obročí,
platiti jest z náboženských fondů, pokud se týče ze státních jich
dotací.“)
V případě zvláštních tělesných poruch deficienta nebo z ji
ných ohledů hodných okolností může ministr kultu témuž výji
mečně povoliti vyšší plat, nežli jemu dle obrazce přísluší, avšak
jen do maximální částky 800 zl. pro samostatného správce du
chovního a 400 zl. pro kněze pomocného.7)
„* 14. Duchovní a deficienti, kteří při počátku působnosti
tohoto zákona požívají vyššího doplnění kongruy, po případě vyš
šího platu deficientského, než by jim dle ustanovení tohoto zákona
příslušel, podrží tento vyšší plat pro svou osobu na dobu dotyč—
ného ustanovení, pokud se týče deficience (neschopnosti).“)
Místům duchovní správy, pro která na základě právního ti
tulu trvale poskytnuta byla kongrua, převyšující zásady obrazce I.,
zůstává tato vyšší kongrua.
Příjem takových míst duchovní správy vyšetřuje se také dle
zásad nynějšího zákona.
% 15. Ve příčině inkorporovaných (přivtělených) mist du
chovní správy platí ustanovení tohoto zákona jen potud, pokud
dokázána jest trvalá skutečná nemožnost, aby se strany příslušné
korporace aneb obročí hrazen byl podle stavu nejnižší důchod
kněžstva vykonávajícího správu duchovní.
% 16. Až do upravení přiznání, která podávati dlužno v sou
hlase s tímto zákonem a s prováděcím nařízením, jež bude vydáno,
platí dosud nařízené doplňky kongruy proti dodatečnému vy
rovnání
'
“) Dříve od případu k případu potřebí bylo svolení správy kultu.
Částka 10 zl. zvýšena nyní na 15 zl.
7) Zvýšení platův odpočinkových není ovšem zdaleka takové, aby
úplně a zcela vyhovovalo všem přáním a steskům, jež vysloveny byly v pře

četnýrh peticích. Výbor pro vládní návrh vyslovil se jen z toho důvodu, že
ministr íinanci (Biliňski) a ministr věcí duchovních a vyučování (Gautsch)
rozhodně prohlásili, že příznivější zvýšení platův odpočinkových z finančních
důvodů té doby nikterak provésti se nedá.
_.
3) Věc jest praktickou jmenovité při tak řečených kurátech v jižním
Tyrolsku, Istrii a Gorici.
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5 17. Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení. Sou—
časně pozbývají působnosti zákony z 19. dubna 1885, čís. 47.
ř. 2. ze dne 7. ledna

1894, č. 16. ř. z.

š18. Ministru věcí duchovních a vyučovávní a ministru
hnancí jest uloženo aby zákon tento uvedli ve skutek.

Obrazec l.
Kongruové platy stanovené po rozumu & I. zákona pro jednotlivá
království a země.
Duchovní
samostatní

pomocní.

]. Dolní Rakousy:
Ve Vídni

. . .

. . . . 1.800 zl.

500 zl.

V okolí Vídně do 30 kilometrů:

a) Iary se systemisovanými pomocnýmiknč

žími .
.
1.200„„
b) Fary bez systemisovaných kněží pomocných 1.000

400 „
—— ..

Ve městechavětších místech lázeňských 1.000 „
V jiných místech:

a) Fary se systomisovanými kněžími pomoc
nými

. .

. .

800

„

b)ř ary bez systemisovaných kněží pomocných 700
II. Čechy, Morava, Slezsko a Horní Ra
kousy.
V Praze a Brně.

. .

. .

400

„

350

..

—

1.200

„

400

„

_ 1.000

„

400

„

V Iinci (s předměstím Urfahrl, Riedu,
Štýru a \(Vclsu, pak v Opavě.

. . . .

V okolí na 15 kilometrů kol Prahy a Brna,
v městech a městysech s více než 5.000 oby
vatelů, pak ve větších místech lázeňských . .
V ostatních místech:

900 „

350 „

800

„

350

b) Fary bez systemisovanýchkněžípomocných 700 „
UL_Štýrsko, Korutany Krajina, Solno
hradsko a Tyrolsko s Vorarlberkem.

—

a) Fary se systemisovanými kněžími pomoc
nými

. .

V hlavním městě země

.

. . . . .

. 1.000

„

Ve městech a mčstysech s více než 5.000
obyvatelů a ve větších mistech lázeňských . 800 „
V ostatních místech :

400

350 „

a) Fary se systemisovanými kněžími pomoc—
nymi

. .

b) Fary bez systemisovaných kněží pomocných

700

600

"
n

300

___.

„
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IV. Istrie, Terst s okolím, Gorice, Gra
diska a Bukovina.

VTerstě.............1.20021.

40021.

V Černovicích . .
.l.000
V okolí na 15 kilometrův od Terstu,
v městech a městysechsvíce než 3.000 oby
vatelů a ve větších místech lázenských . .
V jiných

místech

.

.

. .

. . .

„

400 „

700 „

350 „

600

„

300

„

1.000 „

400

„

V. Halič.

Ve Lvově a Krakově

. .

.

Ve městech s více než 10000 obyvatelů,
pak v místech Podhoří (u Krakova) a v Bělé 800 „
Ve městech a městysech s více než
3.000 obyvatelů ave větších místech lázeňských 700 „
Ve všech jiných místech

. . . . .

350 „

350 „

.

600 „

300 „

V Zadru. . . .
Ve městech a městysech s více než 2.000

800 „

350 „

700 „
600 „

300 „
300 „

V1. Dalmacie.

obyvatelů vLisině, Makaršce a Korčule, pak
ve větších místech lázeňských . . . . . . .
Vjiných místech . . . . . . . . . .

Obrazec ll.
Vyměřování výslužného k službě neschopných duchovních.
Se služební dobou v duchovní správě nebo
v jiném veřejném církevním úřadě

0) Pro samostatného duchovního:
až (ll)
10 let

činí-li systemi-

600 zl.

sovaná kongruaÍ 700 „
při posledně
800 „
sprav. místě
900 „
duch. správy [ 1000 „ a více

přes 10
do 20 let

přes 20
přes 30
do 30 let. do 40 let

400

450

500

550

400
400
450
500

450
475
500
550

500
500
575
625

575
625
650
700

přes
40 let

600

650
700
750
800
b) Pro kněze pomocného:
225
250
275
300
350
Předloha schválena byla (sněmovnou) 21. ledna 1897. Pů—
sobnost zákona počala dnem 1. října 1898. Zpravodajem byl dr.
Fuchs. Zákonem tímto, jenž sice ve příčině hmotné stránky du
chovních správcův obsahuje do jisté míry reformatio in melius,

jenž však také přečetná oprávněná desideria duchovenstva prostě
přehlédl, zrušeno bylo konečně trapné provisorium zákona ze dne
19. dubna 1885, jenž více než tucet let zkracoval citelně nejednoho
kněze. Uznati ovšem jest, že výbor přihlédl vtom směru alespoň
k nejnaléhavějším nedostatkům, jež vysloveny byly v 89 peticích.
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Nařízení ministra kultu a vyučování a ministra
financí ze dne 16. listOpadu 1898, č. 2396 C. U. M.,
kterým se vydává ustanovení k provádění zákona ze
dne 19. září 1898, ř. z. č. 176, ohledně dotace katolické

duchovní správy.
% 1.

Předkládání doznávek příjmů sduchovními úřady spojených,
odpovídající ustanovením gg 3—7 zákona ze dne 19. září 1898
v. ř. z čís. 176, má se díti se strany farních duchovních, kteří
požívají nějaký příjem beneficiálni nebo jiný, místní, a mají nárok
na doplnění kongruy z náboženského fondu.
Dále má se předkládati doznání k nařízení ministra kultu.
Farní duchovenstvo, které nepožívá beneficií nebo místních
příjmů, necht cestou ordinariátu žádá o poukázání kongruy z ná—
boženského fondu.
% 2.

Přiznání 'bud'tež prostřednictvím ordinariátu předložena zem
skému úřadu.
Toto předložení necht“ se stane u ordinariátu ve dvou měsí
cích po nastoupení úřadu ohledně duchovních, kteří v úřadě již
jsou a na doplnění kongruy nárok mají, ode dne, kdy zákon
z 19. září 1898, v. ř. z. č. 176 vešel v platnost.

Z, vážných důvodů může tato lhůta býti prodloužena.
Zádosti o prodloužení této lhůty bud'tež 14 dní před jejím
vypršením podány zemskému úřadu, jenž může lhůtu prodloužiti
až na další čtyři neděle, pakli vážné důvody jeví se dokázány.
Výminečně může ministr kultu povoliti další prodloužení
lhůty.
Š' 3.

Přiznání necht“ dle přiložených formulářů (A po případě B)
ve dvou hlavních rubrikách obsahují příjmy a vydání farního du
chovenstva, jež dle % 3—7 téhož zákona mají býti přiznány.
Případně nutně odůvodnění jednotlivých čísel nechť se vřadí

do rubriky »poznámkyc.
Dotyčný l'arní duchovní nechť přiznání podepíše.
Pakliže některý výpomocný kněz béře plat z příjmů před
staveného svého duchovního správce, pak nechť tento přiznání
výpomocného kněze ku potvrzení správnosti dotyčného obnosu
příjmů spolu podepíše.
- g 4.

Doznání buďtež předložena ve dvou pariích, z nichž k jednomu
nechť se přiloží nejnovější inventář obročí, specifikovaný výkaz
všech jakýchkoli příjmů přiznávajícího duchovního a přílohy dále
uvedené.
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l. Ohledně příjmů.
a) Čistý výnos pozemků, náležejících do vlastnictví farního
úřadu nebo jemu k požitku ponechaných, budiž dokázán majet
kovým archem berního úřadu;
(
b) činžovní výnos z pronajatých budov, nebo částí budov
certifikátem berního úřadu;
c) výnos kapitalií výkazem, v němž jednotlivé kapitály nechť
jsou uvedeny dle číselné své výše, úroků a bližších známek

dluhopisů;
d) výnos užitkových práv (propínací, nároků na dříví, pastvu,
rybolov atd. z průmyslových závodů a pevných dotací v natu—
rálíích) nechť se přiznávprůměru posledních šesti let a odůvodn'í
listinami (smlouvami, certifikáty tržních cen, nebo odhadními
certifikáty atd.), jež jsou způsobilé dokázati číslo, přiznávajícím
farním duchovním udané.
Případné nároky na srážku z kapitalií nebo rent ve smyslu
% 4. lít. (1) zákona nechť se v přiznání v rubrice »poznámkyc
dle potřeby odůvodní a může se na tytéž jen pak bráti ohled,
jedná-li se o nutné, vždy se navracující a zvláštními místními po
měry podmíněné výlohy, s vymáháním spojené.
e) Příjmy z přebytku místního kostelního jmění nechť se
odůvodní úředním povolením nebo jinými listinami, na nichž se
zakládají.
f) Ohledně poplatků stolových nechť se k přiznání přiloží
jako základ paušalování ve smyslu % 4. lit. () zákona děkanským
úřadem potvrzený výkaz štole podléhajících výkonů v průměru za po
. sledních šest let, při rozvržení dle druhů a připadajících poplatků,
jakož i průměrný počet a výše štolových poplatků pro chudobu
a z jiných příčin nedobytných;
Do přiznání má duchovní správce vřaditi prozatím obnos.
v posledním dle zákona z 19. dubna 1885 v. ř. z. čís. 47, nebo
z 19. září 1898 v. ř. z. čís. 176 opraveném přiznání uznaný,vne
dostatku toho však šestiletý průměrný obnos skutečně vyzdviže
ných štolových poplatků po srážce 30 zl. r. m.
Konečná číslice připočtitelných štolových poplatků budiž
zemským 'úřadem v dohodnutí s biskupem diecése, a pakli by
dohodnutí nebylo dosaženo, ministrem kultu stanovena, ohledně
čehož má se zavésti oprava obnosu poplatku na štoly v přiznání
obsaženého.
Je-lí po ruce přiznání opravené ve smyslu zákona ze dne
19. září 1898,.v. ř. z. čís. 176, může se v průběhu desíti let ode
dne této opravy od předložení výše uvedených dokladů upu
stití, pakliže zemský finanční úřad ze zvláštních nastalých příčin
neuzná za dobré o ně žádatí.
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II. Ohledně vydání.
al Zeměpanské daně z příjmů přiznání podléhajících, zemské,
okresní a obecní přirážky a jiné k veřejným účelům na základě
zákona povinné příspěvky, jakoži poplatkový aequivalent nechť se
vykáží dotyčnými berními knihami, certifikáty, platebními roz
kazy atd.
b) Ohledně kancelářských výloh, jež mají býti povoleny za
vedení matrik, tam kde tyto se neplatí z kostelního jmění, jest
směrodatným ministerské nařízení ze dne 8. prosince 1885 v. ř. z.
čís. 170, aohledně výloh při vedení úřadu děkanského (okresního
vikářství) ministeriální nařízení ze dne 19. července 1886 v. ř z.
č. 107 a pak doplňovací nařízení, vydaná pro jednotlivé diecése.
c) Ohledně závazku k dávkám v penězích neho peněžních
hodnotách, jež spočívají na zvláštních právních titulech, nechť se
k přiznání přiloží dotyčné listiny. K dávkám na penězích a peněž
ních hodnotách 2 příčiny závazku na příjmech váznoucího náležejí
také na dlouholetém trvání se zakládající dosavadní, jakož i na
zvláštním právním titulu založené dávky z farního důchodu pro
výpomocné, při duchovní stanici systernisované kněze
d) Povolení náhrady za mše z náboženského fondu placené
předpokládá přesné stanovení mší těchto, přikázaných dotyčné du
chovní správě ku stálé persolvaci, a vyměření této náhrady nechť
se stane ve smyslu direktiv stávajících v tom ohledě pro jednotlivé
korunní země.
Pakliže se v jednotlivých zemích takové normy prokázati ne
daji, budiž ohledně výměru dotyčné náhrady vyžádáno rozhodnutí
ministra vyučování.
Náhrada za zřízené mše náboženského fondu, za které se
platí stipendium, nesmí se v žádném případě započítati jako

vydání
e) Povolení výloh pro zajištění spotřebné vody může se státi
skutkem, pakli vzdálenost fary od místa,. odkud se béře voda,
obnáší nejméně 2 kilometry, nebo při menší vzdálenosti panují
mimořádné obtíže ohledně cest a farář nemá vlastních dopravních
prostředků (ku př. koně).
Zjištění takových okolností necht“ se- stane certifikátem poli
tického úřadu I. instance.
f) Na stavební výlohy za pronajatá stavení nebo části budov
nemůže se ve'smyslu výloh na udržováníaamortisaci obsažených
již v Š 4. lit. b. bráti žádného ohledu.
% 5.

Ordinariát zasílá jemu doručená přiznání za současného vy
slovení se o výši paušalovaných štolových poplatků zemskému
finančnímu úřadu.
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Zemský finanční úřad nechť v pádu potřeby zavede skrze
politický úřad vyšetřování potřebné ku objasnění případu, pakliže
neviděLse nucena pro formální vady naříditi navrácení přiznání
k opravě a doplnění.
jedná-li se při tomto vyšetřování o odhad příjmu v natura—
liích nebo proměnlivého příjmu, s výjimkou takového, jenž jest
vykázán dokumenty berního úřadu, může býti, pakli cena se nedá
úředními dáty zjistiti, zavedeno odhadovací řízení, k němuž pod
dozorem politického okresního úřadu mají se _přibrati dva znalci.
Výlohy šetření nechť se připíší přiznávajícímu duchovnímu
správci, pakli dle jejich výsledku dotyčná položka obnáší o 20 pro—
cent více, než bylo přiznáno.
'

56.
Ohledně štolových poplatků necht zemský finanční úřad, po
kud nesouhlasí s příslušným návrhem biskupa diecése, oznámí
paušální obnos, který za správný považuje, ordinariátu s přísluš—
ným opodstatněním a vyjádření ordinariátu, neslouží-li k dohod
nutí, nechtsostatními sem spadajícími listinami předloží ministrovi
kultu k rozhodnutí.
% 7

Dle toho nechť se po důkladném prozkoumání stane roz
hodnutí o jeho opravě a poukázce doplňku kongruy a nechť se
skrze okresní politický úřad doručí přiznávajícímu farnímu duchov
nímu, ordinariátu pak nechť se současně doručí opis tohoto roz

hodnun.

Druhé pare berního přiznání ponechá se u zemského Finan—
čního úřadu.
3“ 8.

Proti rozhodnutí zemského finančního úřadu může dotyčný
farní duchovní ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení mu roz
hodnutí podati rekurs k ministerstvu kultu a vyučování skrze po—
litický okresní úřad.
K rekursu necht se přiloží sporné rozhodnutí s přiznáním a
všecky navrácené přílohy.
.
Zemský úřad nečhť rekurs pošle ordinariátu k vyjádření a pak
s vyjádřením téhož s přiložením všechakt a za současného dobro
zdání o vývodech rekursu s největší rychlostí ať ho předloží
ministerstvu kultu a vyučování.
Ministerské rozhodnutío tom doručí se rekurentovi prostřed
nictvím politického okresního úřadu a opis jeho ordinariátu.
% 9.

Přezkoumání, po případě změna opravného rozhodnutí mohou
se mocí úřední v každý čas provésti.

—143—
g“ 10.

Změny ve hmotě obročního jmění, po případě místních
příjmů, které mají vliv na doplňování kongruy z náboženského
fondu, nechť dotyčný farní duchovní s největší rychlostí, nejdéle
však během tří měsíců od okamžiku, kdy se o nich dověděl,
oznámí skrze ordinariát zemskému finančnímu úřadu.
Vědomé opomenutí ohlášky změny, která má za následek
zmenšení kongruy, vyvolává následky dle & 9., alinea 1 zákona
ze dne 19. září 1898 v. ř. z. 176.
g 11.

V případech, kdy dostaví se, co předpokládá š9., alinea 1.
toho zákona, necht trestní řízení zavede okresní politický úřad,
a zákonité cesty odvolání nechť zůstanou otevřeny.
% 12.

Poukazování & výplata doplňků _dotací děje se dosud ob
vyklým způsobem, a sice výpomocným kněžím tam, kde se tak
až dosud da'lo, k rukám jejich představeného duchovního správce,
řeholníkům k rukám představeného duchovního sboru, k němuž
náležejí.
Na žádost mohou nově jmenovanému. duchovnímu ode dne
jeho nastoupení úřadu býti prozatímně vypláceny příjmy z nábo—
ženského í'ondu, kterých jeho předchůdce požíval, což se vyrovná
při provedení jeho definitivně zjištěného doplnění kongruy.
Nebylo-li přiznání v předepsané době (% Z.) podáno, nechť
se další výplata těchto příjmů zastaví a zavede, čeho třeba, v pří
čině náhrady obnosů již vyplacených. Objeví-lí se při 'tom nebo
při definitivním vyrovnání doplňku kongruy povinnost k náhradě
více než 20 zl. r. m. fondu náboženskému, nechť se navrácení
stane ve dvanácti měsíčních lhůtách.
š 13.

Až do času,
dne 19. září 1898
savadní příjmy na
necht jest zároveň

ve kterém se poukáží příjmy dle zákona ze
v. ř. z., vyplácí se duchovním farní správy do
účet nové dotace a s poukázkou nové dotace
postaráno o vyrovnání.
„& 14.

.

Oněm duchovním farní správy, kteří na základě svolení
biskupa diecése vykonávají, budsí íbez povolení se strany státu,
v některé stanici duchovní správy samostatné funkce duchovní
a jimž osobně přiznána byla kongrua duchovních správců, nechť
se dosavadní příjmy vyplácejí po čas této jejich služby z fondu
náboženského.
% 15.

Provisoři ustanovení za správce farních temporalií jsou
oprávněni jim náležející příjmy vybrati z důchodu obročí aje
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započítati v interkalárním účtujako vydání. Dle této míry zůstanou
dosavadní předpisy za účtování příjmů a vydání uprázdněných
obročí (interkalární účet) v platnosti. Remuncrace provisorů ex cur
rendo nechť se ustanoví zemským Finančním úřadem ve shodě s ordi
naříátem v mezích nejširších hranic ustanovených %10.alínea 3 zá
kona, se zřetelem na vzdálenost a počet osadníků upíázdněné
stanice duchovní správy. Stejně přináleží zemskému finančnímu
úřadu přiznávání remunerací v š 12. jmenovaných.
% 16.

Ku krytí výslužného samostatných duchovních správců, kteří
mají se státi dcíicienty,

nechť se použije především přebytek dů—

chodu onoho obročí, při kterém se při odchodu na odpočinek
nalézají.
Pakliže ohledně příjmů obročí není po ruce přiznání, dle
zásad zákona ze dne 19. září 1898, v. ř. z. č. 176 opravené, necht'

žadatel o výslužbu zemskému finančnímu úřadu skrze ordinariát
se žádostí o prozatímní převzetí za deůcienta předloží přiznání
sestavené dle zásad tohoto zákona za účelem zjištění. zdali exi
stuje při obročí přebytek postačitelný k částečnému, nebo úpl—
nému vyplácení důchodu deůcienta, jehož opravu platí dle ducha
svého hořejší ustanovení.
Výslužné kurátních duchovních, kteří jsou již deticienty,
nechť se doplní úřadním zjištěním jejich služební doby dlc usta
novení ; 13. alínea 1. a 2. v schematu II. zákona toho a nové
důchody výslužné nechť se při zachování toho, co ohledně dříve
samostatných duchovních u důchodu obročí, na účet jejich dosud
platilo, za současného zastavení dřívějších příjmů vyplácejí od
1. října 1898 z fondu náboženského.
% 17.

Použije-li se pro incorporovanou duchovní stanici dotace
dle ustanovení

zákona

ze dne

19. září 1898 v. ř. z. čís. 176,

nechť se trvalá neschopnost dotyčné korporace nebo obročí ku
krytí minimálního stavu duchovenstva, jež zastává farní správu
odpovídajícího důchodu, prokáže představeným korporace nebo
obročí.
% 18.

Toto nařízení vstupuje v platnost zároveň se zákonem ze
dne 19. září 1898, v. ř. 2. číslo 176 'a zároveň uvádí se mini
sterské nařízení ze dne 20. ledna 1890 v. ř. 2. číslo 7. mimo

platnost.

Listy homiletíeké.
* DĚÉCŠF

Svátok Oěišťováni Panny Marie.

Proroctví Simeonovo o Pánu Ježíši..
»Světlo ku zjevení národům.:
Luk. 2, 32.

Dnes konáme památku toho dne, kdy Panna Maria nesla
dítě ježíše z Betléma do chrámu jerusalémského.
Stalo se tak
40. dne po narození božského dítěte. ——Proto též svátek dnešní
i v roce církevním jest 40. den po Narození _Páně, čtyřicátý den
po 25. prosinci připadá totiž na 2. února. —- Panna Maria, nej
čistší ze všech panen a matek, na níž nebylo ani nejmenší po
skvrny, podvolila se dle předpisu zákona Mojžíšova očišťování
z pouhé pokory a z poslušnosti, aby naplnila všeliký zákon. ——
Z celého srdce obětovala v chrámě Bohu nejdražší klenot, dítě
ježíše. Občtovala jakožto pokorná a poslušná děvka Páně též vše,
co se svým božským Synem vytrpěti měla, obětovala i před
pověděný jí meč bolesti.
»Aj děvka Páně, staniž mi se podle slova tvéhox Luk. ], 38.

Matka Páně stala se takovýmto způsobem vzorem všech
křesťanských
matek. Ano, _dnešnísváte'kplatí obzvláštěvám,

křesťanské matky! Dnes připomínáte sobě více než jindy, kterak
jste miláčky své, které jste pod srdcem nosily, do chrámu Páně
před oltář 'za modliteb kněze na loktech svých nesly, abyste Pánu
Bohu poděkovaly, abyste novorozeňátka svá Bohu obětovaly. Tehdy
asi tak mnohá z vás ,mluvilaksobě podobná slova, která řcčena
byla po narození sv. Jana Křtitele: »Kým asi toto, dítě bude?:
Luk. 1, 66. Bude mi ku radosti nebo ku žalosti? (), dejž Bože,
by vám, milé-křesťanské matky, byly všechny dítky vaše ku
radosti, a došly kdysi s vámi radosti nebeské.
Když Panna Maria přinesla ježíška do chrámu jerusalém
ského, přišel věrný sluha Páně, stařec Simeon z vnuknutí Ducha
Sv. do chrámu. Dostalo se mu již na tomto světě veliké odměny,
že uviděl a vzal na své lokte Spasitele světa, Pomazaného Páně.
Rádce duchovní.

10
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Zbožný stařeček nad božským dítětem jistě proléval slzy radosti
a díků. Dočkal se toho, po čem tak dlouho v modlitbách svých
toužil, a proto pravil ve svatém zanícení: >Nyní propustíš, Pane,
služebníka svého podle slova svého v pokoji, nebo viděly oči mé
spasení Tvé, které jsi připravil před obličejem všech lidí, světlo
k zjevení pohanům a k slávě lidu svého israelského.c Luk. 2,
29—32. Obrátiv se pak Simeon ku Matce Boží, Panně Marii,

pravil jí poukazuje na ježíška: »Aj, postaven jest tento ku pádu
a ku povstání
mnohým v Israeli, a za znamení, jemuž bude
odpíráno—x. Luk. 2, 34.

Simeon tedy od Ducha Sv. jsa osvícen předpovídal o bož
ském dítěti, ježíškovi, že bude:

1. světlem,

2. jedněm ku pádu,
3. jinýni ku povstání, k oslavě.
O tomto proroctví Simeonovč více uvažujme . . .

Pojednání.
1. Simeon předpovídal o Pánu ježíši,
světlem.
,

že jest

Předpovčděl tím Simeon o Pánu ježíši to, co později napsal
o něm miláček Páně sv. jan na počátku svého evangelia: »Bylo
světlo pravé, kteréž osvěcuje každého člověka, přicházejícího na
tento světa jan 1, 9. A Ježíš Kristus Sám o Sobě pravil: >]á
jsem světlo světa; kdo mne následuje, nechodí ve tmě, ale bude
míti světlo života:. Jan 8, 12. 'A jindy pravil Spasitel náš o Sobě:
>]á světlo přišel jsem na svět, aby žádný, kdo věří ve mne, ne
zůstal ve tměc. jan 12,46. A co znamenalo jiného zatmění slunce
při smrti Spasitelově než to, že Pán ježíš na kříži umírající byl
a jest Světlem světa? ——

A kterak byl a jest ]ežíš Kristus světlem

světa?k

Pán Ježíš jest duchovním světlem všech lidí Svým učením
a Svým příkladem. Obojím ukazoval cestu ku světlu nadhvězd
nému, ku radosti nebeské. — Pán ]ežíš všechny vyzýváslovy
žalmisty Páně: »Přištupte a osvíceni buďte-. Zal 33, 6. O, kéž
by o nás a o tak mnohých lidech neplatila slova Syna Božího:
»Světlo přišlo na svět, a milovali lidé více tmu, než světlo; nebo
skutkové jejich byli zlí. Každý zajisté, kdo činí zlé, nenávidí
světla a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jehOc.
Jan 3, 19—20.
Protože Pán Ježíš dle proroctví Simeonova, dle svědectví
sv. evangelisty a dle vlastních Svých výroků byl a jest světlem,
světí se na památku proroctví Simeonova právě dnešního dne
svíce a koná se s nimi průvod, a na Bílou sobotu se světí veliko
_ noční svíce, naznačující ježíše Krista.
_
Světlo sv. víry, kterou hlásal ježíš Kristus, rozsvěcovali
později dle rozkazu svého božského mistra sv. apoštolové a jejich
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pomocníci. Proto pravil Pán ježíš též svatým apoštolům: »Vy
jste světlo světa.<< Mat. 5, 14.

»Tak svět světlo vaše před lidmi,

at vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest v ne
besícli.x Mat. 5, 16.

Když se Pán ježíš ukázal Svému pronásledovateli Šavlovi
na cestě do Damašku, obklíčilo Savla světlo s nebe. Sk. ap. 9.
Šavel oslepl na oči, za to však osvícen byl na duši. Přiveden byv
do Damašku modlil se a postil po tři dny. ——Na rozkaz Saméhb
Ježíše Krista odebral se k Savlovivučenník Páně jménem Ananiáš
a vloživ na něho ruce pravil: »Savle bratře, Pán ježíš, jenž se
tobě ukázal na cestě, kterou jsi šel, poslal mne, abys prohlédl
a naplněn byl Duchem Svatým A hned spadly s oči jeho jako
šupiny a přijal zrak a pokřten jest.: Sk. ap. 9. 17. 18. »A hned
kázal ve školách, že on jest Syn Boží.< Sk. ap. 9, 20. Na události
této zřetelně poznáváme, kterak Pán ježíš skrze Své učennlky
uděluje duchovní světlo Své milosti. '
'
Po sv. apoštolech a učennících Páně světlo 'víry Kristovy
lidem rozsvěcují a podávají obzvláště nástupcové sv. apoštolů,
biskupové & kněží. Tak na př. sv. Augustinu dříve tak bloudí

címu rozžato světlo pravé víry skrze svatého biskupa Ambrože.
Pln díků volal pak svatý Augustin po svém obrácení: »Ty jsi
mne povolal, ó Pane! Tvé slovo: »Staniž se světloia zavznělo
mocně v uši srdce mého, a stalo se světlo; zmizel mrak mlhy,
rozptýlila se tma, kterou byly zastíněny oči mé. Tobě, () Osví
titeli, budiž tisícerý díklc ——Tak i my, drazí v Kristu, vzdávejmc
častěji Bohu díky za dar pravé víry. — Pán ježíš jest naše
světlo.

.

2. Simeon ve svém proroctví o Pánu ježíši před
pověděl, že bude mnohým ku pádu-Luk. 2, 34., ku
věčnému zahynutí.
Ku pádu jest Pán ježíš těm, kteří světlo s nebe, ježíše
Krista a jeho víru svévolně zamítají, jí vědomě odpírají. — Tak
to činili fariseové a zákonníci a s nimi mnozí jiní židé. ——Nejen

ze slov, nýbrž ze skutků, z mnohých zázraků mohli poznati
pravdivost učení Pána Ježíše, jeho božský původ a poslání s nebe.
__ Vždyť. pravil Spasitel židům: »Skutkové, kteréž já činím ve
jménu Otce svého, ti vydávají svědectví o mně.: jan 10, 25.
»Nechcete-li věřiti mně, skutkům věřte, abyste poznalia věřili, že
Otec ve mně jest a já \! Otci.< jan 10, 38. Tak na př. fariseoyé
a zákonníci přišli do Bethanie, by viděli tam od Pána ježiše
z mrtvých vzkříšeného Lazara. Ve své zatvrzelosti 'však neuvěřili
v Pána ježíše. Ano, dokonce zamýšlela »knížata kněžská, aby
i Lazara zabili, nebo mnozí ze židů pro něho odcházeli a uvěřili
v ježíše.: jan 12, 10. 11. Tu máme zřetelný příklad odpírání milosti
Boží, odpírání poznané pravdě. — A podobně až podnes mnozí
zastírají oči své vědomě a svévolně před světlem viry křesťanské.
Ano,jsOu mnozí, kteří slovem i písmem, a to incvděční a zrádní
synové Církve svaté, brojí proti Církvi svaté, ano proti Samému
Synu Božímu, volajíce takřka se židy: “'NeChceme ježíše, ale
10*
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Barabáše! Nechceme Ježíše, 'poněvadž protivl se skutkům našim,
a vytýká nám přestoupení zákona a rozhlašuje na nás hříchy
obcování našeho. Kn. Moudr. 2, 12. Ale všem těmto jest Pán
Ježíš jejich vlastní vinou ku pádu, ku věčnému zahynutí. Hrůzou
se z nich každý bude chvěti, až se bude musit představiti před
soud Syna Božího a až uslyší z úst Jeho slova:» Já jsem Ježíš,
jemuž jsi se ty protivil. <=Sk. ap .9, 5.
Ku pádu, ku věčnému Zahynutí “jest Pán Ježíš též těm, kteří
sice ne slovy, ale svým hříšným životem Ježíši Kristu odpírají.
Vždyť pravil Spasitel: »Ne každý, kdo mi říká: »Pane, Pane,
vejde do království nebeského, ale kdo činí vůli Otce mého,
kterýž v nebesích jest, ten vejde do království nebeského. . Mat.
7, 21. »Chccš-lí vejítí do zivota, zachovávej přikázaní. : Mat. 19,17.

A když Spasitel o posledním soudu vykládal, pravil: »I půjdou,
kteří dobře činili, na vzkříšení zivota, kteíí pak zle činili, na
vzkříšení soudu.a Jan 5, 29. Když se mnozí židé chlubili, že jsou
potomky Abrahamovými, pravil jim Pán Ježíš: »Jstc-li synové
Abrahamovi, skutky Abrahamovy čiňtc.: Jan 8, 39. Podobně
možno mnohým křesťanům říci: »Kdyžjsi'křest'an, čiň také skutky
Kristovy,- následuj Ježíše Krista zapíraje se, nesa kříž svůj za Ním,
pak dojdeš též za Ním do nebe.:
Ku pádu jest tedy Pán Ježíš těm, kteří Jeho víře odpírají,
kteří dle víry nejsou živi.

3. Stařec Simeon předpověděl, že Pán Ježíš bude
mnohým ku povstání, t. j. k oslavení. —
_ Ku věčné slávě jest Spasitel

těm, kteří jsou Jemu věrni,

kteří slouží v životě svém Pánu Bohu, jak to činili stařec Simeon
aprotokyně Anna. — Odměnou nevýslovnou bude Pán Ježiš všem
těm, kteří dle příkladu Bohorodičky v životě svém mluví a žijí
podle jejích slov: ;Ejhle, děvka Páně; staniž mi se podle slova
tvéhol' Luk. 1, 39. Ejhle my vsichni máme vždy a ve všem
býti služebníky Páně, vždy a ve všem se máme říditi slovem,
přikázaním Božím! Všem věrným Svým učinil Pán Ježíš zaslí—
bení: »Kdež já jsem, tut' i můj služebník bude. Bude-li mí kdo
sloužiti, poctí ho Otec můjx Jan 12, 26. Při posledním soudu
král slávy věčné, Ježíš Kristus, vítatí bude všechny Své věrné na
pravici: »Pojd'te, požehnání Otce mého, vládněte královstvím vám
připraveným od ustanovení světaw. Mat. 25, 34.
*

*

Ejhle, nejmilejší, jak jest Pán Ježíš 1. světlem, 2. jak jest
jedněm ku pádu, 3. jiným ku povstání, t. j. k oslavě. K světlu
Ježíši pohlížcjme častěji v životě.
Dnešního dne světí Církev svatá svíce, jejichžto plamen
vzhůru k nebesům se nese. Tak má i naše duše hořeti živou Věrou
a láskou ku Pánu Bohu, srdce své od pozemských věcí a starosti
máme častěji po'vznášeti ku Pánu Bohu, k nebi, kdež pravá naše
vlast. »Sursum corda—vzhůru srdce!“ »Abys mysli naše ku ne
beským žádostem pozdvihnouti ráčil, Tě prosíme, uslyš náslc Tak
se častěji slovy Církve svaté modlívejme.
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Svice hoříc ztravuje samu sebe. Tak i my život svůj, samy
sebe, síly své obětujme především ku cti a chvále Boží. Ať trpí
též něco tělo naše, když máme Bohu“ modlitbou, postem při
službách Božích sloužiti, když si z lásky k Bohu nějaký tělesný

požitek odplráme.
Svíce při službách Božích, zvláště při mši svaté užívané mají
býti z vosku, který od pilnýcli, čistotných včeliček připravován
jest. -— I my máme pilně pracovati v tomto životě především
pro království nebeské, máme si, dle slov Páně »skládati především
poklady v nebi:. Mat. 6, 20. Dle vzoru čistotných včeliček dbcjme
každý dle svého stavu ctnosti této. »Blahoslavení čistého srdce,
nebo oni Boha viděti budou.< Mat. 5 8.
_
,
Buďme věrni Bohu v celém životě svém. Pak též, když svíce

života našeho dohořívati bude, dle slov zbožného starce Simeona
pokojně odevzdáme duši svou Pánu Bohu, aby jí popřál místo
v říši nadhvězdného světla radosti věčné.
Amen.
.

Fr. Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Neděle 1. po Devííníku.
Důstojnosta

cena svaté čistoty..
»Které pak (símě) mezi trní padlo, ti
jsou, jenž slyšeli, ale po pečování a
zboží a rozkošech života jsouce, bý
vají udušeni a nepřinášejí užitku.<
Luk. 8, 14.

Drazí v Kristu! V překrásném podobenství dnešního sva—
tého evangelia poučil nás Pán & Spasitel náš, ježíš Kristus, proč
u mnohých a mnohých lidí nepřináší žádoucího užitku jeho božská
nauka, kterou On snesa s nebes říše, Sám první po tři leta hlásal
mezi bratry Svými, jež především přišel spasit, a kterou po Něm
zvěstovali a celému světu kázali jeho sv. apoštolové a po srnřti
jejich hlásali a hlásají do dneška nástupcové jejich: biskupové
a kněží. Příčiny, pro které símě slova Božího užitku nepřináší,
jsou mnohé; jednou z nich — a zajisté že ne poslední —- jest
přílišné shánění se po rozkoších tohoto života. Ač lidé za našich
dnů, — bez upřilišování troufám si tak říci, — v každé době
náramně vyhledávají rozkoší a radovánek, tož přece zvláště v maso
pustč a zejména v poslední neděle masopustní nemyslí téměř na
nic jiného, nežli na to, jak by co nejvíce tohoto světa užili. , co
dobrého a vzácného semene bývá tu za těch masopustních rado
vánek zmařeno! ]ak mnohá dobrá předsevzetí v nivec obrácena.
jak mnohá ctnost zdeptána a snad na věky ztracena! Zvláště
jedna ctnost jest to, jež v těchto masop stních dnech u velikém
nalézá se nebezpečí, totiž ctnost sv. čistoty. Abych vás, moji drazí,
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uchránil před ztrátou a škodou tak velikou, abych vám dále,
najmě vám svobodným, na pamět uvedl vaše dobrá předsevzetí,
jež jste o sv. missii zde před Bohem a celou Církvi učinili, ukáží

vám s pomocí Boží dnes, jak vzácné „jest panenství
neboli ctnost sv. čistoty.
Příštípak neděli,bude-lito

vůle Boží, uvedu vám některé prostředky, kterých užívati musíme,
chceme-li si ctnost sv. čistoty zachovati. Prosím lásky vaše za
nedílnou a laskavou pozornost, když dále mluvití budu ke spáse
duší vašich ve jménu ježíše a panenské Matky ]eho, Panny Marie.

Pojednání.
a) Předně a nejprve zodpovězme si otázku: Co se vla stnč

míní'čistotou?

'

Cistotou míní se jistá míra cudnosti čili ctnost, která přika
zuje snažně a svědomitě ovládati náklonnosti pohlavní a ostříhati
jich jak před manželstvím, tak v manželství a po manželství; míní
se ctnost, která přikazuje varovati se všeho toho, co dle slov sva
tého Pavla mezi křesťany ani jmenováno býti nemá, Ef. 5, B.;
míní sc ctnost, která přikazuje, vyhýbati se všemu tomu. co ne—
pořádným způsobem pud pohlavní dráždí a k nedovolenému nebo
nepořádnému jeho ukájení připravuje a vede.
Rozeznává se pak cudnost či ČlStOla panenská, manželská
a vdovská. Ve stavu svobodném, a to jak předmanželském, tak
ipomanželském anebo vdovske'm, žádá čistota, aby se člověk
úplně zdržoval všelikého ukájení pohlavního pudu; aby úplně po
tlačoval a dusil i nejtišší náklonnosti a žádosti, které stydlivosti
odporují; aby ničeho sobě nedovoloval ani v myšlenkách, ani
v žádostech, ani v pohledech, ani ve slovech, ani v dotýkání, ani
ve skutcích, zač by se mu, kdyby se to vyjevilo, hanbiti bylo;
zkrátka, aby za svaté pokládal své tělo, které jest chrámem Ducha
Svatého.
.
Ve stavu manželském žádá čistota a cudnost, aby se po
hlavní náklonnosti obmczovaly na účel a hranice manželství vy
tčené, t. j. aby manželé tak jimi vládli, aby z obcování jejich vy
loučeno bylo všecko, cokoli křesťanské stydlivosti, cokoli účelu
stavu manželského a společnému posvěcování manželů překáží
a odporuje. První místo ovšem přináleží čistotě panenské, tot'
perla nejvzácnější a nejdražší. Panenská duše podobá se lilii, která
svou krásou převyšuje všelikou nádheru, i samého krále Salo
mouna. Nejmilejší, abyste poznali důstojnost a velikou cenu svaté
čistoty, uvažte, že'ctnost tato činí jediné člověka dokonalého, to
jest takového, jakým dle úmyslu Božího má býti. Z které hlavní
příčiny, ptám se vás, nazývá se člověk korunou viditelnou tvorstva?
Z té hlavně, že obdařen jest nesmrtelnou, rozumem a svobodnou
vůli nadanou duší. A proč dal Bůh člověku nesmrtelnou duši?
Zajisté že proto, aby tato částka jeho přirozenosti jakožto lepší
a neskonale vzácnější panovala nad částkou nižší, nad jeho tělem.
Ale jen v člověku cudném a čistotném panuje skutečně duch nad
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tělem a vládne všemi jeho pudy a náklonnostmi, kdežto u člověka
nemravného otročí duch tělu, stává se povolným nástrojem mrzkých
chtíčů tělesných. I táži se, čím potom ještě vyniká člověk takový
nad nerozumné zvíře.> Neplatí-li o něm výrok žalmisty Páně:
„A člověk, když ve cti byl, nesrozumělzj (ale) přirovnán jest ho
vadům a učiněn jest podoben jimša (48, 13.) Ano, moji drazí,
čistota činí člověka v pravdě dokonalým člověkem, nečistota však
zbavuje ho hodnosti lidské a snižuje jej pod němou tvář.
,

b) Než,jděmedále. Cudnost, čistota činí z člověka

teprve křesťana.

Nejmilejší, cudnost jest tak podstatnou známkou křesťanství,
že si bez této ctnosti pravého křesťana nelze ani mysliti. Apoštol
národů praví: »Nečistota nebudiž mezi vámi, totiž křesťany, ani
jmenována.: A víte proč? Sv. apoštol odpovídá: »Poněvadž se to
na svaté neslušíc Křesťan povolán jest k svatosti, »neboť. tat' jest
zajisté vůle Boží: posvěcení vaše—,aThes. 4, 3 , křesťan má svatým

býti, .neboť Hospodin Bůh už ve Starém Zákoně pravil: »Svatí
budte, neboť já svatý jsem Hospodin, Bůh vášla Lev. '11. 44.,
a v Novém Zákoně tutéž povinnost vyslovil Mistra Pán náš, ]ežíš
Kristus, těmito slovy: »Bud'tež dokonalí, jako Otec váš dokonalý
jest,a Mat. 5, 48., a křesťan také skutečně posvěcen bývá na křtu
svatém. Proto také v prvních dobách nazývali se křesťané sva
tými. Ale svatým býti, to jest křesťanem býti a při tom chtíti
sloužiti tělua jeho náruživostem, to zajisté srovnati se nedá. Ne,
nečistota nesluší se svatým! Proto také apoštol národů, kdykoliv
o nečistotě mluví, označuje ji jako známku pohanů. A to vším
právem, neboť, kterak se může nazývati křesťanem, t. j. vyzna
vačem Kristovým, ten, jenž "nic slyšeti nechce o jasném a určitém
požadavku Kristově: >Kdo chce za mnou přijíti. zapři sebe sám,
vezmi kříž svůj a následuj mneřc Kdo se nezapírá, kdo neodpírá
všem nezřízeným, zejména smyslným hnutím a pocliotím tělesným,
může sice v matrice křestní býti zapsán jako křesťan, ale ve sku—
tečnosti jím není, nýbrž jest a zůstane pohanem.
c) já však, moji drazí, jdu ještě dále a tvrdím, že čistotou
nestává se člověk toliko
dokonalým člověkem a pravým kře

sťanem,nýbrž že ctností
rozenost,

tou bývá povýšen nad svou při—

že se přibližuje pouhým duchům, totiž andělům, ano,

že vyniká nad samé anděly.
Snad se vám, nejmilejší, bude zdáti toto moje poslední
tvrzení poněkud upřilišněné; než, co tu tvrdím, pravím na základě
slov Pána ježíše. Dle sv. Matouše 22, 23—30. pravil Kristus
Pán Saduceům pokoušejícím lrlo: »Při vzkříšení zajisté nebudou
se ílldé) ani ženit, ani vdávat, ale budou jako andělé Boží v nebi.:
Ztěchto slov Spasitelových jde na jevo. že, čím člověk spravedlivý
bude kdysi po smrti, totiž bytostí duchovní, bytostí andělskou,
tím počíná býti člověk cudný a čistotný .již za živa. 'Ano, jak
pravi sv. Ambrož, duše panenská předčí samé anděly. A víte proč?
Poněvadž andělé nemajíce jako my těla, nejsou vydáni a podro
beni bouřím smyslnosti a nesčíslným pokušením tělesnosti, kterým
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podroben jest člověk. A proto čestnějším jest býti 'panicem a
pannou, t. j. člověkem v těle cudném a čistotném, než býti andělem.
Náležeti do počtu andělů jest štěstím, ale panicem, pannou býti,
jest ctností, nebot dle sv. jana Zlatoústého, co jest vlastností an
dělům přirozenou, nehovčti totiž pudům tělesným. poněvadž těla
nemaji, to jest zásluhou ctnosti, zásluhou mnohých bojů a mno—
hého přemáháni pro člověka ctnostného. Proto povznáší nás ctnost
tato až k samému Bohu. Netvrdím toho opět já, nýbrž praví to
Duch Sv. Sám, Moud. 6, 20. »Nepon'ušenost,c. dí v knize Mou—
drosri, uopůsobí, aby byl (člověk) nejbližší Bohu, t. j. čistotou při
bližujeme se Bohu.c Jak to? Poněvadž cudností zachováváme
v sobě jako v zrcadle neporušenost Boží a prokazujeme se jí hod—
nými dítkami trojjediného Boha, o němž sv. Rehoř Nazianský dí:
»První pannou jest nejsv. Trojice.< (), jak vzácnou jest tedy ctnost
sv. čistoty! ()na člověka činí dokonalým, činí ho křesťanem, činí

ho podobným andělům, ano, podobným Bohu Samému! Ký tedy
div, když samo Písmo sv. nad ctností touto u vytržení a podi
vení volá: »(7),jak krásné jest čistotné plémě VSLkvčlosti (ctnosti
neporušené),a Moud. 4, 1. Ze všech věcí pozemských "nic nedá
se s ním srovnati. »Všeliká vážnost _nenidůstojná zdrželivé duše,;
Sir. 26, 2(). Proto také ctnost cudností všeobecně se ctí. »Ne—
smrtelná jest zajisté památka její jak u Boha, tak i u lidí.
d) Ano, ctnost sv. čistoty, pancnskosti jest u vážnosti.
Sami pohané, kteří i neřestem chrámy budovali a'oltáře sta
věli, nemohli svého podivu a úcty odepříti cudnosti a pancnskosti.
Římané měli bohyni jménem Vestu, již sloužiti směly toliko panny._
Ale za to byly tyto panny, Vestalkami zvané, všeobecně ctěný
a vyznamenávány. Sami senatoři, t. j. nejvyšší úřednici 'zemští,
musili jim úctu prokazovati. Potkala-li nějaká Vestalka na ulici
člověka na popravu vedeného, byl týž ihned propuštěn na svo
bodu. Dále nalézáme u pohanů Rímanů četné příklady panen—
ských hrdinek, jež radčji život obětovaly, než by svou čistOtu
ztratily. —- Virginia byla dcerou šlechetného římského senátora;
i byla jednoho dne násilně uloupena a odvlečena. K tomu naskytl
se právě otec její. »Dcero,x zvolal, »odvlékají tě, aby tě o panenství
oloupili!

Co učinišřa ——»Raději život chci ztratiti,

než bez pa

nenství žítilc odpověděla dcera, a otec.? — otec vrazil nůž do
prsou svého vlastního dítěte. Raději volil viděti dceru svou mrtvou,
nežli zneuctěnou. ——Podobně jiných 10 mladých Rímanek raději
vrhlo se do řeky Tibery, než by dopustily zneuctění své panen
skosti.
Nejmilejší, jestliže již pohanství v takové úctě a vážnosti
chovalo ctnost zdrželivosti a pancnskosti, pak je to důkazem, že
musí míti cenu, která kotví již vjejí přirozenosti a kterou uznává
každý, jenž rozumně mysliti dovede. Ano, čistota vymáhá úcty
i u lidí světáků. Třebas člověk takový si z ní posměch tropil,
třebas pannu a panice bláznem a pošetilcem nazýval, tož přece
v duchu nedovede se ubrániti úctě a chtěj nechtěj musí si po—
vzdechnouti: »Č), kéž by život můj podoben byl životu té duše
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čisté! Ano, často se stává, že i ten nejzpustlejší člověk, jehož
ústa jen jen přetékají necudnostmi & oplzlostmi, netroufá si ani
slova pronésti v přítomnosti panny v pravdě čisté. Tako vo u

úctu vymáhá si tato ctnost u lidí!

Jestliže však pohanství uznávalo cenu cudnosti, čím více
křesťanství. Zakladatel křesťanství, Ježíš Kristus, dokud žil, učil
slovem a příkladem Svým čistotě; předchůdce Páně, svatý Jan
Křtitel, zachovával panickou čistotu; Miláček Páně, sv. apoštol
Jan, byl panícem; pěstoun Páně, sv. Josef, panictví posvětil život
svůj. _A Maria, matka Ježíšova, není-liž ona sluncem sv. čistoty?
Není-liž Pannou všech panen? Není—ližjitřenkou věčně krásnou
a čistou na nebi panenskosti? »Měl-li se Bůh naroditi,<< tak píše
sv. Augustin, »tož mohla Ho jenom panna poroditi; měla-li panna
poroditi, pak mohla toliko Boha poroditix —- Jak mohl Bůh více
stav panenský poctlti a vyznamenati, než tím, že hledaje matky
jednorozenemu Synu Svému z dcer lidských nevyvolil k tomu
žádné dcery z domu vzácného, ani z domu bohatého, ani vyni
kající nějakou jinou vlastnosti tělesnou, nýbrž vyvolil pannu tak
čistou a cudnou, že hotova byla raději důstojnosti mateřství Bo
žího se odříci, nežli aby měla matkou býti, avšak pannou nezů
stati? ——A Syn Boží, Ježíš Kristus. mohl-li nám lépe ukázati, že
stav tento nejlepší a nejdokonalejší jest, jako to učinil tím, že
i On si zvolil stav panenské čistoty? Ano, stav panenské čistoty
jest ten nejkrásnější a spolu nejvyznamenanější stav! Cudnosti,
čistotě panenské vyhrazena v nebesích nejkrásnější odměna. Tam
v nebesích očekává takové duše vyznamenání, jehož žádný
tam požívati nebude. Tak přislíbil B_ůhuž v Starém Zákoně u pro
roka lsaiáše, řka: »Kteřiž by zvolili to, což jsem já chtěl, a drželi
smlouvu mou: dám jim v domě svém a mezi zdmi svými místo
a jméno lepší nežli jest synů a dcer: jméno věčně dám jim, kteréž
nezahynem 56, 4—5. Ještě zřetelněji mluví prorok Nového Zá
kona, jenž nám ve svém Zjevení udává nejenom místo, kamž
přijdou duše čistotné, ale naznačuje těž vyznamenání, jaké jim
tam vyhrazeno. Ctemet' v 14. kapit. Zjevení sv. Jana takto: »Viděl
jsem, —- a aj, Beránek stál na hoře Sion a s Ním 144 000 ma—
jících jméno jeho a jméno Otce napsané na čelech svých. Islyšel
jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých a jako hlas hromu ve
' likého: a hlas, kterýž jsem slyšel, (byl) jako od harfeníků, kteří
hrají na harfy své: a zpívali jako píseň novou . .. a nikdo ne
mohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřicet a čtyři tisíce
.
Toť jsou ti, kteří s ženami nejsou poskvrněni; nebot panicově
jsou. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jsou koupení z lidí
provotiny Bohu a Beránkovi.: S Beránkem stojí tedy duše čisté,
panenské na hoře Sioně, t. j. na vreholci nebeské slávy. J ouce
povždy na blízku Beránka, smějí IIo následovatd, kamkoliŠ jde,
a zpívají píseň mohutnou jako šumění vod a jako rachocení hromu,
při tom však podivuhodnč líbeznou jako hra na harfě, jako ple
sání, jež svou lahodou překonává i chvalozpěv kůrů andělských,
a píseň tu zpívají jenom panenské duše. Jako nevěsty Beránka
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předcházejí syny a dcery a nosí jméno Samého Beránka na čelech
svých napsáno. Ano, 0 blaženosti duší čistých platí obvzláště; co
apoštol sv. Pavel 0 nebeských radostech všeobecně dí: »Ceho
oko nevídalo, čeho ucho neslýchalo, co na srdce lidské nevstou
pilo, to připravil Bůh těm, kteří Ho milují,a čistým srdcem, pa
nenskou duší.
,

=l=

*

*

>O, jak krásné jest čistotné plémě ve stkvělosti. Nesmrtelná
jest památka jeho; nebot“ známé jest u Boha ! u lidí . . . . Na
věky korunované slaví vítězství, dobyvši odplatu bojů neposkvr
něných!
(), šťastné, třikrát šťastné vy duše, které se dosud
stkvíte panenskou čistotou! (), ostříhejte perly té drahé co nej—
pečlivějil Bděte a modlete se, abyste neupadly v pokušení! Vo—
lejte k blahoslavené Panně, jež jest královnou panen, aby vás
chránila před četnými nepřáteli vaší nevinnosti. Pohlížejte často
k nebi, zvláště v čas pokušení, a pomyslete si při tom: »Tam
nahoře připravena jest mi už odplata za mou věrnost; chci sta—
tečně bojovati za nevinnost srdce svého, abych přišel k Beránku
Božímu a k Marii, královně panen.: Vy pak, kteří jste byli tak
neštastni,že jste svou vinou klenotu toho pozbyli, popatřte na sv.
Maří Majdalenu. llle, i ona směla se Spasiteli přiblížiti, i ona
směla pod křížem Páně ve společnosti panenské Matky jeho státi
a potom z mrtvých vstalého ježíše oslavovati. Proč? Co Maří
Majdalena svou lehkomyslnosti byla dříve promarnila, toho potom
zase nabyla upřímným pokáním. I vám padlým dostane se Štěstí
Maří Majdaleny, budete-li jí v pokání následovati a od nynějška
cudný život vésti, jak stavu vašemu, v kterém postaveni jste, pří
sluší. »Kdo má uši k slyšení, slyšla
Končím. »Blahoslaveni neposkvrnění na cestě, kteříž chodí
v zákoně l—lospodinově.a Žalm 118,1.
»Oni vystoupí na horu
Hospodinovu a státi budou na místě svatém. <</. 23, 3. Oni pří
telem míti budou Kiále. a Př. 22, 11. »Oni Boha viděti budou. :
Amen.

Alois Koudelka, farář v Nikolčicich na Moravě.

Neděle II. po Devítníku.
0 “prostředcích !( zachování svaté čistoty.
»Slc'pý jeden seděl vedle cesty.)
Luk. 18, 35.

Drazí v Kristu! Dnešní ned. evangelium předvádí nám člo
věka slepého, jehož Pán Ježíš zázračně uzdravil. Clověk ten byl
tělesně slepý, t. j. zbaven byl zraku, neviděl krásného slunce,
neviděl krásné přírody, neviděl svých drahých rodičů, ni jiných
lidí. Politování hodný člověk! pomyslí si mnohý z vás. Než po—
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litování hodnějšími než ten žebrák jsou mnozí z nás, třebas měli
zrak tak bystrý jako orla hled. A víte proč? I-Ileďte, kromč
slepoty tělesné jest ještě slepota duševní; kdo tou raněn jest,
zavírá oko duše své světlu milosti a pravdy Boží. Poněvadž pak
duše mnohem vzácnější jest nežli tělo a poněvadž světlo milosti
a pravdy Boží mnohem dražší jest nežli světlo sluneční, proto
také slepota duševní mnohem větším zlem jest nežli slepta tělesná.
Raněn pak slepotou duševní jest každý hříšník, a kdo z nás může
říci, že by byl nezhřešil? Vidíte tedy, že pravdu jsem měl, když
jsem pravil, že mnohem politování hodnější jsou mnozí z nás než
ten žebrák. jestliže však vůbec každý hřísník slepým jest, pak
zajisté ze všech nejbídnějším slepcem jest člověk nečistý, nebot“
ten nejen podle cesty sedi, nýbrž až po krk v bahně vězí a nedbá,
že propast již otevřela jícen svůj, aby ho pohltila. Všemohoucí
slovo Kristovo »Prohlédnilc otevřelo slepci v dnešním evangeliu
zrak; slovem Kristovým snažil jsem se, nejm., minulou neděli
otevříti zrak váš duševní, abyste prohlédli a poznali. jakou cenu
má u lidí a u Boha duše cudná. duše panenská. Prohlédl-li ten
či ta z vás, (3, potom ať jsou opatrní, aby snad zase neoslepli;
jestliže jste, moji drazí,

poznali ?. minulé řeči mé velikou důstoj—

nost a cenu svaté čistoty, ó, pak hleďte si ji také zachovati:

A jakých prostředků k zachování svaté čistoty

musíte

používat,

o tom poučím vás dnes s pomocí Boží.

Slyšte tedy pilně a uložte do srdcí 'svých slyšené.
jménu Páně.

\

Počínám ve

P o j e d n á n í.

1. Když archanděl Gabriel bl. Panně přinesl poselství, že
vyvolena jest za Matku Syna Božího, nalezl ji v tiché komůrce,
a to ne ve společnosti, ale samu. Panna Maria ve své panen
skosti a cudnosti vyhýbala se všemu, co by jí ajeji ctnosti mohlo
nebezpečným býti. Panna Maria měla bdělé oko na všecka ne
bezpečí, která panenskosti hrozi:

a) Bdělost. doporučuji všem vám jako první
prostředek k zachování čistoty jak vniterné taki ze

vnější.
Kdo chce cudným zůstati, musi především bdíti nad
očima svýma. Proto uzavřel job, jak praví, smlouvu s očima
svýma, ' aby ncvnikla jimi snad nečistá myšlénka do srdce jeho,
a král David se modlival: »Odvrat' oči mé, aby neviděly marni
vosti.a Z. 118, 37. Jak vydatný to prostředek vidíme na svatém
Aloisiu! Světec ten vynikal takovou čistotou, že už za živa nazýván
byl andělem v těle lidském. On však ostříhal také očí svých jako
málokterý jiný člověk. Ríkalo se o něm, že žádný nemůže říci,
jaké barvy má oči, poněvadž je nosil vždy sklopené, a ačkoliv
půldruhého roku byl denním průvodčím španělské císařovny,
přece nemohl udati, jak vypadá, když se ho na to tázali. Když
se blahoslavené Kláry z Montefalka ptali, proč se nedívá lidem,
s kterými mluví, do očí, odpověděla: »Nač to, když přece jazykem
mluvímeřa Tak smýšlely a jednaly zbožné duše, jež si od mla—
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dosti čistotu srdce zachovaly; čím více tedy musíme bdíti nad
svými zraky my, kteří svatými nejsme a přece k svatosti povoláni
jsme! Ci domnívá se někdo v tom ohledu pevnějším býti nad
krále Davida? >>Mužemdle srdce Božího: nazývá ho Písmo sv.
A hle! i »ten muž podle srdce Božího- klesl do těžkého hříchu,
kdy'ž jednou nestřežil očí svých!

b) Kdo cudným chce býti, ten bdíti musí nad svými
myšlénkami.
,
'
'

Myšlenka podobá se jiskře, kterou lze snadno šlápnutím
nohy ututlati. Ncudusíme-li však v sobě první nečisté myšlenky,
potom roznítí se v nás neuhasiteliiý oheň nečisté vášně. jak se
to děje, vysvětluje sv. Bernard těmito slovy: »Zavrhnete—linečistou,
zlou myšlénku, opustí vás nebo neodstoupí—li od vás, tož vás ne
poskvrní. dokud ji v ošklivosti máte. Avšak myšlénka, nevypu
díme-li jí hned ze srdce, způsobí v nás rozkoš, z rozkoše vznikne
zalíbení, na zalíbení pak následuje skutek. z opětovaných skutků
povstává návyk, z návyku zrozujc se jakýsi druh nutnosti, jenž ko—
nečně uvrhuje člověka ve stav nekajicnosti a zoul'alství.< Tak
tento učitel církevní. Nemůže tedy být a nikdy také čistým ne
zůstane ten, kdo na lehkou váhu bere nečisté myšlení a _denně
desetkrát dvacetkrát v necudných představách se kochá. Clověk
takový je nemravou i bez nemravných skutků!

c) Kdo cudným chce zůstati, ten musí dále bdíti
nad svými společnostmi.

již pohanský jeden mudřec prohlásil: »Pověz mi, s kým
obcuješ, a já ti povím, kdo jsi.: Přidružíš-li se k necudnému
příteli, obcuješ-li důvěrně s lehkou kamarádkou, myslíš, že si za
chova'š čistotu srdce? »Může-li kdo,< táže se v knize Přísl. 6, 28.
mudřec, »choditi po řeřavém uhlí, aby nohy jeho* se nespálilyřc
Obcuješ-li však dokonce s takovými osobami. které přímo úklady
' stroji tvé mravnosti, prodléváš-li v blízké příležitosti ke hříchu,
udržuje hříšnou známost a tajné schůzky, potom nemůže více řeči
býti o cudném životě tvém. »jsi snad z ocele a ze železařa táže
se svatý jarolím a odpovídá: »Ne, tys slabý, křehký člověk
jako seno, které ihned hoří, jakmile s ohněm do styku přijde.;
»V boji s tělesností,c pravý svatý Filip Nerejský, vítězí bá—
zlivci,a to jest ti, kteří se hned na útěk dávají. Neboť tu
platí slova Písma sv.: »Kdo nebezpečí miluje, zahyne v něm..
Proto, křesťanský mládenče, křesťanská panno, bděte “nad srdcem
svým, nad očima a obcováním svým jako milá Paní naše, jež ani
slovům andělovým hned nedůvěřovala. Když se však o jeho bož
ském poslání přesvědčila, nejen pozorně poslouchá slova jeho,
nýbrž svoluje také v jeho poselství těmito přepokornými slovy:
„Ejhle, děvka Páně, staniž mi se podle slova tvéholc V oka
mžiku svého největšího povýšení pokořujc se co může nejvíce.

.2. Pokora, moji drazí, jest druhý ochranný
prostředek k zachování panenské čistoty.

Nazývá-li se pokora matkou všech ctností, pak lze jiv míře
ještě větší a význačnější nazvati matkou cudnosti a čistoty. Svatý
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Augustin nazývá pokoru strážkyní panenskosti, a sv. Kassian
tvrdí, že kdo není pokorným, nemůže býti také cudným. Clověk
hrdý spoléhá příliš na sebe, má se za silnějšího nežli skutečně
jest a proto vzdoruje nebezpečí. Mimo to odnímá Bůh, jak tvrdí
Písmo sv., pyšným milost svou, kdežto pokorným hojně jí dává.
Proto zcela jistě se musí na pyšném vyplniti slova Spasitelova:
»Kdo se povyšuje, bude ponížen.: Toto ponížení pak záleží v tom,
že hrdý vydán. bývá na pospasy tělesným náruživostem, tedy nej
hanebnějšímu hříchu a nejmrzštějšímu otroctví. Proto shledáváme
také v obecném životě nemravnost vždy sepjatou s pýchou,
i můžeme býti přesvědčeni, že hrdý člověk cudným nikdy není,
třebas nebylo ještě slyšeti ani slova o nějaké nemravnosti z jeho
strany. jakmile mladá osoba holduje marnivosti a parádivosti a
fintivosti se oddá, podává také světu důkaz, že hanebná neřest
už pronikla do srdce jejího, a trvá-li ve své ješitnosti & mami—

vosti, potom nedá na sebe dlouho čekati také hanba veřejná.
Pýcha předchází pád! Spíše nežli se toho kdo nadál, stálo tu
mnohé marnivé děvče zneuctěné a podalo smutný doklad toho,
že pýcha nedá se s čistotou a cudností sloučiti. Proto dim, kře
sťanští-mládenci, křesťanské panny, učte se pokornými býti, abyste
čistými byli anebo jimi zase se stali!
3. Archanděl Gabriel zastihl Pannu Marii, ana se právě mo

dlila. A modlitba jest třetím vydatným prosředkem
k zachování panenské čistoty.

Poněvadž srdce zdrželivé dle výroku moudrého Šalomouna
jest darem božské milosti, proto musíme Boha vždycky o ten dar
prositi, ale obzvláště třeba bráti k modlitbě útočiště v čás poku
šení. jakmile uznamenáš v sóbě, křesťane, hnutí nečisté, tu volej hned
se vší vroucností: »Bože. ku pomoci mé vzezřil Pane, k zpomo
žení mému pospěšlc »V Tebe, Pane, doufám, at'.nebudu zahanben
na věky la »Vysvobod' mne a spasiž mnela Takové a podobné
zbožné vzdechy odvrátí netoliko ducha našeho od smyslných,
svůdnýeh předmětů a obrátí jej k Bohu, nýbrž pohnou také Vše
mohoucího, že nám prosícim propůjčí dostatečné milosti a síly
k mužnému avytrvalému odporu. Zvláště radno jest v pokušeních
proti sv. čistotě bráti útočiště k oněm svatým, kteří se v životě
panickou čistotou vyznamenali. Jsi-li, křesťané milý, pokoušen proti
sv. čistotě, obrat“ se k sv. Aloisiovi, k sv. josefovi, hlavně však
k neposkvrněné Panně Marii o pomoc. Jak ochotně Panna Maria

presícím o zachování svaté čistoty pomáhá, toho krásný doklad
nalézáme v životě sv. Tomáše Akvinského. Světec ten pojal úmysl
vstoupiti do řádu sv. Benedikta. Bratři jeho všemožně se tomu
vzpírali, ale marně; konečně jali ho a uzávřeli násilně na jedné
tvrzi a neváhali poslati tam za ním lehkou ženštinu, by ho ke
hříchu nečistoty svedla. Co však učinil sv. Tomáš? Sotva že zna
menal úmysl drzé té osoby, zvolal: »O, Panno přesvatá, nedopusť,
bych se prohřešil tou nepravosti !: A Panna Maria vyprosila mu
u Syna svého takovou sílu, že popadnuv hořící poleno z krbu
svůdnici na útěk zapudil. Potom ohořelým koncem namaloval na
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'stěně kříž a padnuv před ním na kolena, učinil slib věčného pa
nictví. To se líbilo Bohu tak, že mu skutečně ,udělil milost, že
napotom prost byl po celý svůj život každého hnutí nezřízeného.
Proto dím: Duše __čisté,duše panenské, chcete-li jimi vždy
zůstati, poroučejte se denně pod mocnou ochranu Panny Marie,
té Královny panen!

4. jiný vydatný prostředek k zachování svaté

čistoty jest stálá vzpomínka na Boha všude přítom—
n é h o.

O Panně Marii ujišťuje nás Písmo sv. opět a opět, že sklá
dala v srdci svém všecka svatá slova, jež slyšela, neboli že srdcem
svým stále u Boha byla, stále na Pána Boha myslila, a proto po
celý život svůj neposkvrněnou zůstala. A věřte mi, moji drazí po
_Sluchači,že myšlénka: Vidí mě Bůh, můj zákonodárce, jenž tak
přísně všeliký hřích zapovídá, můj Spasitel, který tolik pro mne
a za mne trpěl, můj Soudce, před Něhož snad co nevidět bude
se mi dostaviti a jenž vynese nade mnou ortel pro celou věčnost
platný, můj Odplatitel, jenž mě do nebe vezme, zůstanu-li Mu
věrným, ale jenž mě v muka pekelná zavrhne, dopustim—li se
zlého. — Myšlenka ta, věřte mi, zachrání i vás.v pokušení proti
sv. čistotě. Tvrdim to na základě Písma sv. a na základě životo—
pisů mnohých a mnohých zbožných duší. Co, ptám se vás, za—
chránilo josefa egyptského před hříchem nečistoty? Co jiného,
než myšlenka na Boha všude přítomného, neboť pravil svůdkyni
své: »Kterak mohu to zlé učiniti a hřešiti proti Bohu svémuřc
A rovněž cudnou Zuzanu před hříchem tím zachránila myšlenka
na Boha vševidoucího. ještě jeden příklad. K jistému muži přišla
hříšnice a sváděla ho ke hříchu nečistoty. [ pravil jí ten muž:
»Tu ve světnici nemohu stebou hřešiti, ale chceš-li, pojď se mnou,
půjdeme jinam.a ' enština šla ochotně s ním. Když přišli na ná—
městí, kde bylo plno _lidu,zastavil se onen muž a pravil ženštině:
»Chceš—lihřešit se mnou, tedy učiň tak zdepa Na to ona celá se

začervenavšidí mu: »Ty hanebníku, tu před očima lidílřa A víte,
co jí na to odpověděl onen muž? »Před očima lidi se tedy stydiš,
ale před Bohem, který vše vidi, se nestydíš?< To pomohlo;
a, křesťane milý, i tobě to 'pomůže, jestliže si v nečistých poku
šeních živě vzpomeneš na Boha všude přítomného a vševidoucího.

5. Neméně spasitelná jest vzpomínka na smrt
a muka pekelná.

Vzpomeň si, křesťanský jinochu, křesťanská dívko, co učiní
smrt z těla tvého a z těla osoby, která tě dráždí k nečistotě?
Ošklivóu mrtvolu, hromádku prachu a popela, v němž hemžiti se
budou toliko oškliví červi. A k způsobení děsné té změny netřeba
více než okamžiku, ba ani tolik ne, nýbrž pouhé vůle Toho, jenž
jest pánem živých a mrtvých. A zdaliž hřeše proti sv. čistotě, ne
vyzýváš takřka Pána Boha, aby rozevřel ty dva prsty. V DiChž
jako na vlásku drží život tvůj? Ale kdyby smrtí vše konec vzalo,
nebylo by to ještě tak hrozné, považ však, co následUJe po smrti
v hříchu tě zastihnuvšíl Muka věčná, místo, kde bude pláč a skří
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pění zubů, místo, kde bude oheň neuhasitelnýhó, kéž bys na to
v nečistých pokušeních pamatoval, do smrti bys nezhřešil! Vy
pravujc se o sv. Martinianovi, poustevníku v Palestýně, že živ jsa
přes 25 let co nejpřísněji, pojednou ucítil v sobě prudké pokušení
k hříchu nečistoty. Už už chtěl svoliti, tu však posilněn milostí
Boží, rozdělal rychle oheň a strčil do něho nohy své. V hrozných
bolestech, jež při tom trpěl, zvolal: »Ach, když nemohu vydržeti
tak slabý pozemský oheň, kterak bych vydržel palčivost ohně pe—
kelného, do něhož bych byl uvržen, kdybych v pokušení svolilřlc
Vzpomínka na ten oheň, křesťané drahý, zajisté tebe zachrání
před všelikou nečistotou.
6. Než vám udám ještě jeden prostředek, a to nejvydat—

nější k zachování panenské čistoty, povím vám krásný příklad.
Před více nežli 300 lety žila v Portugalsku královská dcera, jménem
johanna. Byla krásná jak anděl, byla tak krásná, že, když fran—
couzský král její podobiznu spatřil, na kolena padl a Bohu dě—
koval, že mu popřál spatřiti tak nebeskou krásu. Když král ten
umřel a jeho syn na trůn dosedl, poslal posly ke králi portugal

skému, bratru johanny, žádaje za rukujeji s podotknutím, bude-li
mu ruka johanny odepřena, že zvedne proti němu válku. Ale
byla-li královská panna krásná jako anděl, tož byla také jako
anděl vážná. Hluboká zádumčivost spočívala jako závoj na její
duši, nechtěla nic slyšeti o vdávání ani o světské nádheře a moci.
Bratr se rozhněval a domlouval sestře, aby- svým odporem ne
uvalovala na zemi válku a neštěstí. Tu vyžádala si johanna několik
hodin na rozmyšlenou; bylo jí to povoleno. Na to pdebrala se
johanna do kaple před svatostánek, a tam žalovala Zenichu své
duše hoře své. a Páp ježíš dal jí tichou odpověď a útěchu. Sla
k bratrovi a řekla: »Zije-li dosud král francouzský, vstoupím s ním
v stav manželský.<<A netrvá to ani týden, stihne do Portugalska
zpráva, že král l'rancoUzský zemřel. — Krátce potom poslal Richard,
král anglický, posly do Portugalska požádat o ruku ]ohanny pro
něho. Bratr johannin opět žádal, aby nabídku přijala; ale ona si
opět vyžádala několik hodin na rozmyšlenou a opět žalovala
Kristu Pánu ve velebné svátosti, jak jenom jeho miluje a toliko
jeho nevěstou zůstati chceš Vážně a klidně předstoupila potom
před bratra a pravila: »Zije-li ještě můj ženich, budu jeho.<
A hle, po témdni přišla z Anglie zpráva, že král Richard zemřel.
——Na to vstoupila johanna do kláštera, kdež brzo jako nevěsta
Beránková zemřela. A když nesli její mrtvolu na pole svaté před
klášterní dvůr, tu všecky květiny, jež ona tam byla zasadila,
hoření a žalem zvadly a odumřely nad smrtí královské panny. ——
Křesťanské panny, nežádám, abyste byly také tak zádumčivy,
abyste šly dokláštera; nepřeji si, ani vám, abyste brzo zemřely
jako ]ohanna, dcera krále Portugalského, ale to žádám, chcete-li
čistými a cudnými zůstati, abyste vroucně milovaly Pána“ ježíše
v nejsv. Svátosti oltářní čili jinými slovy, abyste často přijímaly
sv. svátosti, abyste co nejčastěji přistupovaly ke stolu Páně. Ne—
dbejte, budou-li se vám smáti světácky smýšlející lidé, nedbejte,
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budou-li vám nadávati pobožnůstkářek a modluší, neboť čestnějšl
jest, abyste stály v řadách svatých, nežli v řadách pekelníků.
A svatými, čistými pannami můžete se udržeti jen sv. přijímáním,
neboť velebná Svátost oltářní jest, jak di Kazatel 9, 7., »chléb
vyvolených a víno, z kterého se rodí pannyx Budete-li Krista
Pána v sobě nositi, pak bude On s vámi bojovati proti všem ne
přátelům vašich duší, a »bude-li Bůh s vámi, kdo protiv vám (co
pořídí)řq

*

-

*

*

Drazí v Kristu! jak vidite, máme více nežli nadbytek pro
středků k zachování sv. čistoty, na nás jenom jest, abychom jich
pilně užívali. Kéž dobrý Bůh dá,- abych nebyl mluvil, jak tak
často, nadarmo, abych nemusil s bolem a žalem i v tomto roce
na to popatřiti, jak mizí mezi vámi smysl a porozumění pro ctnost
ze všech ctností. nejkrásnější, nejdražší a nejvzácnější, pro ctnost
sv. čistoty a cudnosti! Tobě, Panno bez poskvrny počatá, tobě.
choti Ducha Sv. neposkvrněná. a tobě. Sv. ]osefe, panický choti
panenské nevěsty, a Tobě, ježíši Kriste, milovníče čistoty, po
roučím a pod ochranu vaši stavím všecky čisté a panenské duše
své farnosti, všecky mládence a panny křesťanské! Vy svatí an
dělové, vy.blažení obyvatelé nebes, orodujte za ně, aby až do
konce v té ctnosti vytrvali a vždy víc a více se rozmáhali. Amen.
AI. Koudelka, farář v Nikolčicich na Moravě.

Neděle ]. v postě.
Některé prostředky proti pokušení.
»Veden'jest Ježíš na poušť od ducha,
aby pokoušen byl od tl'ábla.<
Mat. 4, 1.

Bohabojný trpitel Starého Zákona pronesl velmi důležitou
pravdu, že »bojování jest život člověka na zemi.< Tuto pravdu
zajisté každý na sobě dostatečně zkusil a není snad smrtelníka,
jenž by nemusil bojovati o své spasení se svými nejúhlavnějšími
nepřátely. Brzo vlastní naše tělo vypovídá válku, brzy opět tento
svět vyzývá ku zápasu a konečně i ďábel očekává příležitost, aby
nás vyzval na souboj.
Tito nepřátelé stále svorně pracují, aby se domohli nad námi
vítězství, a nedávají si ujíti žádného okamžiku, aby nás nepřipra
vené polapili. Ano, ďábel, ten nejúhlavnější nepřítel náš, i toho se
opovážil, jak vypravuje dnešní svaté evangelium, že pokoušel toho
nejnevinnějšího a nejčistšího, totiž Pána ježíše; neboť zlý duch
přistoupil na poušti k Synu Božímu za tím úmyslem, aby Ho po
třikráte svedl ke hříchu tím, že_chtěl v něm vzbuditi nezřízenou
žádost po jídle, 'svévolné Spoléhání na pomoc Boží a konečně
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nenasytnou touhu po bohatství pozemském. Než, jak zcela při
rozeno jest, Syn Boží, Ten, na Něhož neměl hřích žádného
účinkU, odbyl drzost ďábelskou jadrnými slovy: »Odejdiž, sa
tanclc Avšak jiná nastává otázka: jak ubohý smrtelník, křehký
člověk odolati má všemu pokušení, když mnohdy ani pomoci
si neví,> Zde nic jiného nezbývá, než abychom poznali pravé
prostředky ku přemáhání všech nepřátel spasení svého.
Nejmilejší, milostivě nebe dopřálo nám opět dočekati Se
toho posvátného času postního, jenž'k tomu hlavně ustanoven
jest, abychom na zušlechtění srdce a polepšení života svého pra
covali. Nestačí zajisté, abychom dřívějších provinění svých litovali,
musíme také hříchů svých i pro budoucnost se varovati a všeho
ponoukání ku zlému se vystřihati a proto nejlépe učiníme, když
hned na počátku svatopostní doby rozjimati budeme () pro

středcích, jimiž toho všeho dosíci můžeme.

Na ten cíl žádám vás o laskavou pozornost, až počnu
mluviti ve jménu Páně k vám

Pojednání.
Svatí učitelově církevní a jiní zbožní mužové zanechali mnoho
dobrých rad a napomenutí, jak zachovati se máme v těžkých
dobách svého pokušení, a pravdu dím, že bychom v této hodince
ani o všech promluviti nemohli. Z té příčiny vybral jsem toliko
tři velmi důležitá pravidla, jak v pokušení bojovati máme,
abychom zvítězili.
1. První takové pravidlo zní: »Varuj se zlé příležitostile
Aneb jinými slovy: »Vystříliej se všeho, co by tě ku hříchu
lákaloc, a tudíž

a) drahý křesťane, na tobě jest, abys nikdy

věrným

nebyl

k takovým

lidem,

příliš

dů

o nichž již předemvíš,

že ctnost a zachovávání přikázaní Božích není u nich domovem.
Clo'včk dle své přirozenosti jest tvorem společenským a nemů
žeme nikomu zazlívati, když rád scházivá se 5 druhy sobě
upřímnými aneb s osobami sobě rovnými. Než, velice na tom
záleží, jaký život vedou lidé ti, které jsme si vyvolili za společ
níky. Řeči a příklady mívají velmi veliký účinek na nás a ne
zřídka se stává, že obcujíce s lidmi hodnými, dokonalými
křesťany a horlivými ctiteli Božími, přiučujeme se od nich
mnohým, krásným věcem, jako jsou: živá víra v Boha a účinná
láska k bližnímu atd. Proto v té věci velmi krásně napomíná
moudrý Sirach: , »Muži spravedliví ať jsou spoluhodníci tvoji a
v bázni Boží buď chlouba tválc Patrno ztoho tedy jest, že
přátelství a obcování s dobrými pro nás spojeno jest s velikým
prospěchem; ale přáte ství s lidmi zkaženými přináší zase člověku
velikou zkázu. Příkladčlověka zlého působí na, dobré mravy jako
morová rána, která vše živoucí hubí a usmrcuje a právě z té pří
činy na nás jest, „abychom vystříhali se příležitosti obcovati se
zkaženými druhy, před nimiž varuje nás Písmo svaté slevy: »Ne
Rádce duchovní.
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libiž se tobě křivda nespravedlivých, věda, že nebude se llbiti
bezbožný až k hrobu. Daleko buď od člověka, kterýž má moc
zabiti, a nebudeš se smrti obávati.. Pakli k němu přistoupíš, ne—
dopouštěj se ničehož, aby snad neodjal života tvého. Společnosti
smrti znej; že uprostřed osidel choditi a po odění bolestných
procházeti se budcšx

b) Příležitost ku hříchu poskytuje nám dále zrak,

když nebývá dobře střežen, čehoždůkazemjest král David,
jenž jediným všetečným pohledem na sličnou ženu Uriášovu tak
sveden byl, že- dopustil se dvojího těžkého provinění, stav se
.cizoložnikem a vrahem najednou. Protož, drazí křesťané, pama
tujme na to, abychom zrakem svým všetečně netěkali po před
mětech, budících nezřízenou žádost. Vhodno zajisté by bylo, aby
v tomto čase posvátném všichni křesťané vzpomněli si na slova
Sii-acha řkoucího: »Nehled na ženu mnoho chtivou, abys snad
neupadl v osidla její. S tanečnicí nebývej ustavičný: aniž ji slyš,
abys snad nezahynul oučinlivostí její. Nevzhlédej na pannu, abys
snad nepohoršil se'na kráse její. Nedávej smilnicím duše své
v ničemž, abys neztratil sebe i dědictví svého. Neohlédej se po
placích města, aniž se toulej po ulicích jeho. Odvrať tvář svou
od ženy vystrojené a neohlédej se na kráse ženy cizí. Pro krásu
ženskou mnozí zahynuli: a odtud \žádost jako oheň roznčcuje se.
Každá žena, kteráž jest smilná, jako lejno na cestě pošlapána
bude. Kráse ženy cizí mnozí se divíce, zlí učinění jsou; neb roz
mlouvání její jako oheň rozněcuje. 5 cizí ženou nikoli nesedej,
aniž zpolehej s ní na lokty: a nehádej se s ni při víně, aby snad
srdce tvé neu'chýlilo se k ní a abys krví svou nepadl v zahynuth

c) jinou příležitost ku hříchu dávají také Špatné

řeči, které hlavně o svatém náboženství nevážně mluví, ctnosti
a zbožnosti se posmívají, nevinná srdce zkaženým jedem otravují
a proti křesťanské lásce _se prohřešují. Pozastavte se, moji drazí,
a ptejte se své vlastní zkušenosti: »Kolik hodných a dokonalých
křesťanů zahynulo pro zkažené řeči; kolik mládencův a křesťan
ských panen ztratilo své andělské okrasy a kolik různic, hněvu a
nepřátelství způsobily utrhačné řečiřc Proto dobře praví svatý
apoštol jakub, že jazyk jest sice nepatrný úd těla lidského, ale
za to že působí mnoho zlého.
Vidouce tedy, že zkažené a špatné řeči jsou jenom na škodu
křesťanům. hleďme se jich vždy vystříhati, vědouce, že »jest mlče
livý, který nalezen bývá moudrý a jest nenávisti hodný, kterýž
jest kvapný k mluvenía — »Clověk moudrý pomlčí do času, ale
nedočkavý a neopatrný nezachovávají času. Kdož mnohých slov
užívá, urazí duši svou a kdož sobě moc osobuje neprávě, v ne—
návisti bude.<

_

d) Konečně příležitostí ku hříchu jest také za—

h á ] ka, která bývá matkou vší nepravosti. Clověk lenivý podobá
se onomu hospodáři, jenž na poli svém zasil pšenici a když
usnul, přišel člověk nepřítel a zasil koukol mezi pšenici. aNejinak
počíná sobě člověk, jenž tráví dny života svého v nečinnosti a
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v hříšném spánku; neboť právě nepřítel spásy naší přichází, aby
takového ospalého křesťana oloupil o jeho veškeren poklad,
o pravou víru i aby vštípil do srdce jeho koukol vší neřesti.
Křesťan, dokud na stráži stojí, dokud čilým jest, může pevně dou
fati, že škůdce duše jeho neopováží se zjevně vystoupiti, aby
naň útok učinil. jinak se věc má u člověka nedbalého. Na toho
požene ďábel a veškera družina jeho vším úsilím, poněvadž ví,
že snadno přijde ku vítězství. Z té příčiny napomíná křesťana
nedbalého moudrý Salomoun slovy: n]di k mravenci, ó lenochu,
a zpytuj cesty jeho a uč se moudrosti, kterýž nemaje vůdce ani
přikazatele, ani knížete, připravuje sobě'v letě pokrm a shro
mažďuje ve žni, co by potom jedl. Dokavadž, lenochu, spáti
budeš? Kdy vstaneš ze sna svého? Maličko ještě pospíš, maličko
podřímeš, maličko složíš ruce, abys pospal a vtom přijde na
tebe rychle jako pocestný chudoba a nouze jako muž ozbrojený.
Pakli nebudeš lenivý, přijde jako studnice žeň tvá a chudoba
uteče daleko od tebe.<
Hle, drahý křestane. zde jasně vidíš, chceš-li se hříchu va
rovati a všelikému pokušení utéci, že na tobě jest, abys se měl
na pozoru před zlou příležitostí, která tobě hrozí od špatných
společníků tvých, od všetečného zraku tvého a'od zkažených řečí,
jakož i od zahálky.
2. Toť první prostředek, abychom zlého se vystříhali; tot'
první zbraň v pokušení! K této přistupuje druhé pravidlo, jež
zní: „Pamatuj na Boha všudypřítomného a jednorozeného Syna
jeho, Ježíše Krista, a pak zajisté tak snadno v pokušení ne
zhřešíšm

a) Myšlénka na Boha všudypřítomného

jest tak

mocná, že i ten největší zločinec na okamžik od své nepravosti
ustává, a kdyby všichni lidé ve svých pokušeních, dříve nežli
k nim svolí, sobě vzpomněli: »Hospodin, ten přelaskavý Bůh
můj, stojí při mně; On vida skutky moje, mojim svědkem jest,a
jist jsem, že by bylo na světě méně hříšníků a jiných zločinců.
Dítko malé, chtíc něco nedovoleného učiniti, vzpomíná sobě na
svého dobrého otce a na svou Starostlivou matku, uvažuje tu
bolest, kterou by jim způsobilo nepravosti svou, a myšlenka ta
zachrání dítko v pokušení před pádem. Č), kéž by křesťané také
tak, jako ono dítko, vzpomněli si ve svém pokušení na do—
brotivého Otce nebeského a znamenali, jak neskončenou urážku
činí velebnosti božské. O, křesťanští mládenci a panny, když na
cházíte se v těžkém pokušení a domnívate se, že nikdo o skutku
vašem se nedoví, “pohleďte jenom tam k nebesům a hled ten
k gám promluví: »Bůh, váš dobrotivý Otec nebeský, s bolestí
na 'to hledí, jak dítky ]eho se Jemu zpronevěřují a ničí květ
panenské nevínnosti.< Rodíčové katoličtí, nemyslete sobě, že toho
Bůh nevidí, když dáváte špatný příklad dětem svým. Ano, když
i zlosynové v uzavřené krčmě sedí a mezi sebou .pekelné plány
kují, domnívajíce se, že nikdo o záměrech jejich neví, a proto
11*

.
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také že jich nikdo více souditi nebude, zajisté na velikém jsou
omylu. Vševědoucí oko Boží vidí je a všudypřítomný B_ůh

jest svědkem jejich hanebného skutku a proto bude také jednou
jejich přísným soudcem.
O, nejmilejší, vědouce, že Bůh všudypřítomný jest, pama
tujme vždy abychom v pokušeních nepoklesli; neboť tentýž
Bůh, jenž byl očitým svědkem hříšného skutku našeho, bude
také naším přísným a spravedlivým soudcem. Z té příčiny
spasitelno jest ve svých pokušeních na Boha všudejsouciho my
sliti a s nábožnýin pěvcem ze Starého Zákona volati: »Kamž
bych zašel od ducha Tvého a kam bych před tváří Tvou uteklř<

&)Mimo topřed

hříchem chrániti nás bude my

šlénka na Syna Božího, Ježíše Krista.

Pozastavte se, drazí přátelé, jenom na chvilku, pozdvihněte
mysl svou a vizte, co všechno Kristus vytrpěti musil. Hned na
počátku Svého veřejného vystoupení veden byl od ducha na poušť,
aby pokoušen byl od ďábla, a tak poznáváme, že i ten nejnevin
nější a ten nejsvětější veliká protivenství trpěti musil. Vizte Jej,
jak černou zradou Svého vlastního učcnníka vydán byl knížatům
kněžským a starším lidu, aby byl bičován, uplván a trním koru
nován a konečně i na dřevě kříže umučen.
Hle, to vše zavinili nepřátelé Kristovi a Syn Boží rad pod—

dává se ukrutným katanům, aby zachránil pokolení lidské od“
věčné smrti. Srdce upřímného křesťana rmoutí se nad ponížením,
jakého se dostalo Synu Božímu pro nepravosti naše, a my sami
neseme na sobě tu vinu, že jsme pro svůj život lehkomyslný
vřa'dčni byli do řad nepřátel Kristových. Táži se vás: »Proč
Kristus Pán proléval krev Svou na křížiřx a všichni zajisté jako
jedněmi ústy odpovíte, že to učinil ku špáse člověčenstva. A ejhle,
inyní mezi námi jSou mnozí, pro něž Kristus krev Svou nadarmo
proléval; pro mnohé křesťany Syn Boží ani neumřel, poněvadž
hříchy svými nestávaji se účastní zásluh smrti Pána Ježíše. Jist
jsem, kdyby křesťané ve svých pokušeních na Syna Božího my—
slili a 0 Jeho přeukrutné smrti rozjímali, že by tak snadno ne—

zhřešili.

Protož mohu vším právem říci, že vydatným prostředkem
před hříchem a v pokušení jest myšlénka na Boha všudypřítom
ného a na Ježíše Krista, Syna Jeho jednorozeného; zvláště v tomto
svatopostnim čase častěji na Boha, svého Stvořitele a Vykupitele,
vzpomínejme a Jej vroucně žádejme, aby nás v pokušení milostí
Svou áhL

3. Dva prostředky proti pokušení, milení posluchači, již
ukázal jsem láskám vašim a nyní chci vám říci prostřed
(5k
třetí, jehož obsah jest tento: »Pomni, křesťane, na konec!<
Ano, dobře uděláme, když na konec života svého pamato
vati budeme a uvážíme-li, co z nás bude. K tomu vybízela mi
nulou středu slova kněze udělujícího posvěcený popel na čela vě
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řících a řkoucího: Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem
reverterisw »P'omni, člověče, že popel jsi a v popel se navrátíš.<<
O, kéž by každému člověku význam těchto slov na mysli tanul,

pak by zcela jistě nedal se tak lehce chytiti do osidel ďáblových.
Protož rád bych věděl, na čem sobě může zakládati pošetilý hrdo
pýšek? Snad na své tělesné kráse nebo snad na vznešenosti rodu
svého? Pomni jenom na konec, bláhový pošetilče, a přesvědčíš se,
že to vše nic není, nebot“ vše obrátí se v prach a popel. Nebo
snad, boháči a lakomče, chceš si zakládati na bohatství a jmění,
kterého jsi velmi často lichvou a jiným nespravedlivým způsobem
nabyl? To jest špatný základ, který nemá žádného pevného trvání;
vždyt vše jednou skončí a ze všeho jenom prach pozůstane. Co
chceš tedy dělati, ty nešlechetníče, když vidíš, že všechno tvé
zalíbení v nepravostech nemá žádné ceny a jako dým se jednou
rozpadne? ), bláhový a nerozumný člověče, který v_hříších a ne—
pravostech žiješ a nikdy _na svůj konec nemyslíš; nebot“ rychleji,
než se naděješ, přichvátá smrt, dotkne se tě chladnou rukou svou,
aby si tě za oběť vyhlédla. Ty budeš zraků svých k nebesům
pozdvihovati, ale nebesa budou tobě nepřístupná; budeš pohlížeti
na zažité radovánky a uvidíš, že vše prach jest a že i sám v prach
se "rozpadneš
Nuže. tedy,

\
\
drahá duše křesťanská, vzchop se hbitě, abys
v tomto posvátném čase na konec svůj myslila a k tomu závěrku
přišla, že vše, čehopožíváš, jest pomíjející a že i tvé vlastní tělo
zkáze podrobeno jest. Pomni na tu svatou pravdu, že tělo tvé
zemře, ale duše tvoje za to žíti bude na věky. Ano, duše lidská
po smrti žíti bude život věčný, který si připravujeme sami.
Život po smrti člověka nešlechetného bude strašný, za to
život člověka zbožného přeblažený. A právě této blaženosti věčné
požívati můžeš, příteli drahý, když ve všech svých pokušeních
pamatovati budeš na konec a cíl života svého.
Hle, v Kristu rozmilí, tot“ jsou ty tři prostředky, které nás
před pádem mohou chrániti, když jich svědomitě užívati budeme.
Tré důležitých myšlenek: »Varuj se zlé příležitosti; mysli na Boha
všude přítomného 3 Jeho Syna jediného ježíše Krista a konečně
pomni na konec svůjla Než, chceme-li, aby tato trojí, duchovní
zbraň nám ku prospěchu byla, také o to přičiniti se musíme,
aby milost Boha nejvyššího s námi byla po všechny dny života
našeho. Protož podle slov Spasitelových modleme se, abychom
nevešli v pokušení a spolu s'Bohem se usmiřme, zvláště v tomto
posvátném čase, když přistoupíme se srdcem zkroušeným ku sva
tému pokání, abychom přijati mohli ve velebné Svátosti přítom
ného Ježíše Krista, jenž živ jest a kraluje na věky věkův.
Amen.
P. Bernard Brand, O. S. A.
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Neděle II. v postě.
O lásce ku věcem stvořeným, ku přírodě.
»Pane, dobře jest nám zde býti..
Mat. 17, 4.

»Pán ježíš vzal Petra, Jakuba a jana na horu vysokou sou—
kromí, a proměnil se před nimim Mat. 17, 1. Sluníčko počíná
pozvolna zahřívati zem, blíží se jaro. [ Církev sv. vede nás
v dnešním sv. evangeliu za Pánem ježíšem na horu Tábor
a dává nám patřiti to slunce Spravedlnosti, Krista Pána v jeho
proměnění, v jeho božské slávě. Odchází na horu Pán, aby zjevil
Svým nejmilejším odlesk Svého Božství.
Pán ježíš miloval přírodu, rád v ní prodléval, z ní brával
krásná naučení a podobenství, jež zástupům předkládal: Viděl
v přírodě všemohoucnost, nejvyšší moudrost, dobrotu a lásku
Otce nebeského, a tu jakoby Mu blíže byl, těšíval se pohledem
na přírodu a její dary. Na hoře prodléval, na hoře, u jezera
na břehu učíval a divy konával, aby ukázal, že jest Bohem pravým,
a tudíž pánem přírody. Za dob našich velmi mnoho a rádo se
mluví o přírodě, vědy přírodní, přírodopis, fysika neb silozpyt se
pěstují, těm se učí žáci už-v národních školách, což jest věcí
chvalitebnou, aby lidé poznávali zákony přírodní, jež Bůh náš
předobrotivý Stvořitel přírodě propůjčil. Dobré, výhodné jest
uvažovati o kráse přírody a povznášeti se v duchu od věci
stvořených ku Stvořiteli, jak činili všichni velcí učenci a věřící
zkoumatelové přírody a sil její.
Než doba naše chce se honositi zvláštní vědou nevěreckou,
a tu by mnozí rádi namluvili sobě a jiným: to vše působí pří—
roda sama. Ubozí zpozdilcil “Tomu-li tak, vysvětlete, kterak by
nesmyslně a zlovolně jednala ta příroda, aby nás na jaře obohatila
bujným osením, které by v letě ničila krupobitím. Tu by sebe
samu ničila. K takovým nedůslednostem musí přijíti každý jen
poněkud soudný člověk, ano musí uznati že příroda jsouc mrtvá,
neživá není svým pánem, ale že má jako každý jednotlivý tvor
nad sebou pána a Boha, svého Stvořitele.
jako Pán ježíš miloval celou přírodu, podobně máme i my
k ní lásku míti; vždyť jest celičká důkazem nezměrné lásky Boží
k nám. O, jak mnozí o ni nedbají, jiní, kdož se v ní denně na
cházejí, zapomínají na divy a krásy její, jichž si snad ani nevšímají,
a tím i k dárci jich bývají nevděčnými.
My tak nejednejme, ale jako náš božský Spasitel zamilujme
sobě přírodu, abychom z ní tím lépe Stvořitele poznávali a jemu
za veškerá dobrodiní byli vděčnými. A o tom obšírnčji promluviti
umínil jsem sobě dnes. Poslyšte mne!
*

*

*
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Pojednání.
jak všem dobře známo, poukazoval Pán Ježíš na věci stvo
řené. Tak na ptactvo, kvítí a z toho dával ponaučení překrásná.
Nejraději na hoře prodléval a se modlíval. Když na poušti na
sytil tisíce lidí zázračně, odebral se na horu a tam do večera
trval na modlitbách. Aby posluchače poučil, povzbudil, mluví
v podobenstvich z přírody vzatých, o pšenici & koukoli, a mluvě,
naznačuje dobré i zlé. K naznačení odplaty stejné za konání
dobrých skutků poukazuje na dělníky na vinici najaté. Kdož
sečte všecka ta krásná 'poučná podobenství, jichž sv. evangelium
připomíná: »l mluvil v podobenstvích, a bez. podobenství ne
mluvil.<

Slunce blankytné, zima i vedro, stromy ikvětiny, všecko Mu
sloužilo ku znázornění sv. pravdy. Posluchačům pak Sám ukazoval
na krásu přírody či světa stvořeného. Proto se tak rád zdržoval
na břehu zeleného jezera Genesaretského, i'na poušti, "na hoře,
pod stromem stinným, ano i utrpení jeho počalo v zahradě mezi
štíhlými olivami. Tímto jednáním pobádal Své posluchače a učen
niky, aby také rádi čítali v té veliké knize, kteráž sluje příroda;
vždyť 2 divů jejích musí člověk rozumný, soudný. dojíti ku po
znání, že tuto přírodu, tento svět veškeren řídí ve Své otcovské
péči či prozřetelnosti bytost vyšší, jíž nevidíme, toliko její moc
a působení poznáváme. a kteráž sluje předobrotivý, všemohoucí
Bůh. Tak krásně praví slavný básník český, jablonský: ]estit'
jedna velká hlava v oboru nebeských těl, my vidíme její divy, jí '
však nikdo neviděl. .
Po příkladu Samého Spasitele našeho máme i my milovati
přírodu; jestit' nám od Boha dána k užitku i ku radosti. Z pří—
rody béřeme potřebné věci na pokrmy a nápoje. Nedává nám
jich sama, musíme ji zpracovati, vzdělávati, a ona plníc rozkaz
Boží nám potřebné poskytuje. A z toho dojista musíme vděčně
poznávati velebnost, dobrotu a lásku Boží. Chléb i ovoce, zeleniny,
jakož i píci pro zvířátka béřeme laskavostí našeho nejvýš sta-
rostlivého Tatíčka nebebeského z přírody. Pole, louky, zahrady,
vinice, štěpnice podávají nám hojnost Božího požehnání.
A podobně se to má i s ostatními potřebami. Země
vydává pro nás z nitra svého vzácné a potřebné kovy: železo
i zlato, měď i cín. Slunce nám svítí a zahřívá zem, déšť ji svla
žuje, sníh kryje osení a chrání před mrazy. Rcete, kdož patře
na to vše nepoznává lásku i moc Stvořitele, Boha našeho, jak
sv. Pavel píše: Řím. 1, 20. »Nebo neviditelné vlastnosti jeho ze
stvoření světa, skrze ty věci, kteréž jsou učiněny rozumem po
chopené, spatříny bývají, totiž jeho věčná moc a Božstvíx
Příroda celá čili stvořený svět jest knihou velikou, jejiž písmo
jest zřetelno každému, dobře čitelno všem lidem dobré vůle, arci
ne zlomyslníkům, kteří z nevděčnosti -k Bohu po způsobu starých
pohanů věci'stvořené takřka mají za bohy, vyhlašujíce, to že
všechno působí ta hmota mrtvá Působí, ovšem, moji drazí, působí,
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ale zákony Bohem jí danými, předepsanými a určenými. Bůh,
Pán její nejvyšší, káže a ona poslouchá. Křesťanu pravému jest
obdivuhodnou, že z ní částečně svým rozumem poznává Boha
svého. K tomu poznání i pohan přišel, věděl, že někdo vládne
světem. věděl, že to bytost vyšší, lepši lidí, ale kdo a jaký jest,
toho rozumem pouhým nevypátral, právě tak ne jako naši novo
věcí pohané, nevěrci. Bůh mluví k nám hlasem svědomí, ale
i v přírodě slýcháme zřetelně hlas jeho.
Vše, co se kolem nás hýbe, co žije, jest dech, jest výron,
jest hlas Boží. Věci v přírodě nemluví hlasem lidským, ale jejich
rozmanitost, půvab, krása, pořádek odvěký, jich život, vše to volá
k nám: jest Bůh, a ten Bůh jest nejvýš moudrý, všemohoucí a
nejkrásnější, kterýž své tvory tak vřele miluje. A hlasu tomu roz
umí, chce-li jen, tak dobře učenec, jako člověk prostý aneumělý.
»Bratře, patř na vycházející slunce a na to krásné nové jitro,
& pověz mi, jak krásným musí býti Ten, kterýž je učinil,: pravil
k soudruhu svému člověk polodivoch, na víru obrácený Indián.
-— A my křesťané, my bychom z věcí stvořených nepoznávali
Boha a jeho vlastnosti? —
Ba i úkazy přírodní: strašné blesky a hřmění jsou důkazy
jeho lásky k nám, jsoutě pro celek světový potřebny a blahodárný.
K tomu zakoušíme v přírodě nejnevinnějších radostí. jak se
každý potěší pohledem na tisíce zlatolesklých perliček rosičky,
když velebné vychází slunce! jak malebná jest na jaře kvítím po
setá lučina! A to jaro jak každý vítá radostně! ——Rcete, nejm.,
není-li celý svět nádhernou Boží zahradou? V pravdě, zemský ráj
to na pohled. Co jest nejdovednější malba oproti skutečnosti?
jen člověk bezcitný při pohledu na krásy v přírodě nepoznává
blízkosti Boha svého, Stvořitele všech těch věcí. Clověk 'citelný
padá na kolena ——
a modlí se k Bohu unášen krásou přírody.
I—Ile,nejmilejší, to vše nám podává příroda či stvořený svět.

Suďte, neměli bychom i my si oblíbiti tyto vznešené dary Boží,
ty divy jeho moci a lásky? ——Koho práce denní vede do Boží
přírody, uvažuj přemoudré a krásné její zařizení; pak se i ty po
těšíš v ni, byt jsi 'i pracoval v potu tváře. Užívej vzduchu zdra
vého v přírodě po práci ku zotavení, ku vyražení" nevinnému,
a děkuj Pánu za jeho lásku k tobě. Těšme se ze všech tak vzne—
šených darů od Boha nám daných v přírodě k užitku,' k živobytí,
ale i ku _radosti, děkujme Mu za všecko. aby ve všem chválen
a veleben byl Bůh již zde na zemi, tím více pak, bychom jeho
mohli chváliti a velebiti, až nám dopřáno bude na Něho patřiti
se sv. Petrem, jakubem a janem, až budeme moci i my zvolati:
„Zde, Pane, jest nám dobře býti; ve stáncích Tvých věčných pře—
bývání naše na věkyl<< Amen.
Josef Baar, bisk. notář & farář v Putimi.
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011 člověka & Gaeta k němu.
Sedmero řeči postních,
jež dle motivu »dic Pilgerreise zum I—Iimmelreichcod P. ]. Stógera
a konal FR. VOHNOUT, farář a děkan v Žlunicích.

napsal

I.

Jaký jest cíl člověka?
»Človčk kráčí cestou do domu věčnosti
své.:

Kaz. 12, 5.

V lesnaté krajině nedaleko kláštera v Citeaux sedí o samotě
mladý člověk, oděný v habit mnišský; jest zahloubán v myšlenky
a jen čas od času staví si sám otázku: »Nač jsi sem přišelPa Byl
to nově přijatý člen kláštera cisterciáckého Bernard, muž nadaný,
pocházející ze šlechtického rodu burgundského; doprovodiv před
nedávnem svou vroucně milovanou matku ke hrobu, sem do zá
tiší klášterního se uchýlil. Ach, trpká, bolestná to byla ztráta pro
Bernarda, smrt té dobré, zbožré jeho matičky Alethey; vždyt jí
připadlo vychování dítek, an otec stále službou vojenskou zane
prázdněn byl. Přilnul také Bernard celou duší k matce své, řídě
se zbožnými zásadami jejími. Když pak umírajíc loučila se s Ber
nardem, pravila k němu: »Synu můj, vše, co svět tento skýtá,
nemá ceny před Bohem a nemůže upokojiti ditek Božích; a—kynouc
k nebi doložila: Tam jest náš cíl, tam shledáme se opětlc Toto
slovo umírající matky stále zavznívalo v uších, ozývalo se v duši
'Bernardově. Svět neměl pro něho záliby; zřeknuv se proto stkvělých
vyhlídek světských odebral se do chudého kláštera v Citeaux, aby
zasvětil se svému cíli věčnému, jejž připomínal si častěji slovy:
»Bernardc, nač jsi sem přišelřx
[ my. rozmilí v Kristu, uchýlili jsme se dnes na počátku
kající doby postní sem na to posvátné místo, kdež bychom vzdá
leni aspoň na chvíli starostí světských, bedlivě uvážili otázku:
»Nač, k čemu přišli jsme na světře Ze svět tento nemůže býti
náš konečný cíl, poznáváme všichni; vždyt on nedovede ukojiti
duši naši. Dobrá matka naše, Církev sv., slovy podobnými jako
matka sv. Bernarda, obrací mysl naši od světa k věcem nadpo
zemským, upozorňujíc nás, že pro něco vznešenějšího než pro
tento svět stvořeni jsme. Poznáváváme, že život náš pozemský'
jest jen přípravou, cestou k cíli; ale cíl náš že jest tam, kam
Kristus předešel nás a kde nám i místo připraviti slíbil: ano
»člověk kráčí cestou do domu věčnosti své.:
Toť třeba stále na mysli míti, abychom nezbloudili na té
pouti své životem tímto; prospěšno tedy a spasitelno zajisté bude
nám v kající této době svatopostní rozjímati o vznešeném cíli
člověka a o cestě, která životem tímto k němu vede. Bude tu
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ovšem též dlužno i uvážiti, čeho k té pouti nám jest potřebí,
jakým směrem bychom se dáti a kde jaké zastavení učiniti měli.
V dnešním rozjímání přičiním se s pomocí Boží, vyložiti vám, roz—

milí v Kristu, určení a povolání

svůj náležitě

poznali.

člověka, abyste cíl

Ty pak, ježíši. Spasiteli náš, jenž jsi

s nebe sestoupil, abys nás na cíl náš upozornil, nám k němu cestu
ukázal a pomoc poskytl: dopřej milosti k rozjímání našemu,
abychom jako sv. Bernard cíl svůj poznali, jej s očí nespustili,
o něj se přičinili a ho šťastně dosáhli. Ty pak, Matičko bolestná,
oroduj za nás!

Pojednání.
1. Vykládal jsem jednou ve škole malým dětem, jak Pán
Bůh zde na světě vše pro lidi připravil: na zemi rostliny, stromy,
živočišstvo, na obloze slunce, měsíc a nesčíslné hvězdy; prvé lidí
uvedl do ráje a odevzdal jim ho k ošetřování, řka, že všeho tam,
vyjma stromu zapovězeného, používati mohou a tvorstvo všechno
že jim bude k obsluze; doložil pak, budou-li Ho poslouchati, že
vezme si je po nějakém čase k Sobě do ráje ještě krásnějšího—
do nebe. Když byl jsem hotov s výkladem, chtěl jsem se pře
svědčiti, jak si dítky vše pamatovaly, -i táži se: Pro koho stvořil
Pán Bůh zemi, slunce, měsíc atd. A děti odpovídaly správně: pro
člověka. Na konec ale optám se jich: Víte-li pak ale, pro koho
stvořil Pán Bůh člověka a jeho dušičku? A čiperný hošík jeden
rychle odpověděl: Clověka stvořil Pán Bůh pro Sebe. A jak to
víš? táži sc dítěte. 1 odpovídá: Vždyť řekl Pán Bůh, budou—li
hodni, že si je vezme k Sobě do nebe. Toť zajisté filosofie, za

kterou ani žádný učenec by se styděti nemusil; toť. moudrost,
»kterou zjevil Bůh maličkým.< Ano, to vědomí vložil Bůh do

duše naší, že pro Boha stvořeni

jsme, a proto, jak svatý

Augustin dí, nepokojná je duše naše, pokud nespočine v Bohu.
Dobře pravila zbožná matka sv. Bernarda, že svět tento nemůže
uspokojiti dítek Božích; nenít svět tento cíl náš a proto v něm
ukojení najíti nemůžeme. Vše ostatní tvorstvo zde na zemi naplní
časné určení své a zachází; květina odkvete a uvadne a nikomu
nenapadá, proč netrvá dále: naplnila určení své. Strom vyroste
a rozkládá široce větve své; ale byť potrval sto a více let, přijde
i jeho doba: dřeň ztrouchniví, větve posýchají a prudký vítr jej
vyvrátí. l ten král pouště, jenž lidi i zvířata děsíval hlasem svým,
zchvácen starobou ulehá kdes v žhavý písek a končí život svůj,
určení své. jen v člověku, když ocit'uje se na lůžku smrtelném
a loučiti se má s přáteli a rodinou svou, oživuje přesvědčení,
že smrtí nekončí se určení jeho; on těší sebe i pozůstalé své:
Ncloučíme se na vždy; na shledanou tam na věčnosti! Ano, na
shledanou na onom světě! Nesmrtelnost, tot' přednost člověka
před ostatními tvory pozemskými. »Clověk kráčí cestou do domu
věčnosti

své.<<

Nebude tedy smrtí všem u konec, jak hlásajíne
věrci a jak by si přáli lidé nešlechetní.

Kdo věří v Boha, musí
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věřiti i v nesmrtelnost duše lidské, život posmrtný na onom světě,
jinak nebyl by Bůh nejvýš dobrotivý, nejvýš spravedlivý, což jen
rouhač mohl by tvrditi o Bohu. Ci jak srovnávalo by se to s do—
brotou Boha Stvořitele, aby byl vložil v duši člověka touhu a bez
naplnění ji ponechal? Kde byla by dobrotivá láska Otce nebe
ského, jenž vidí, jak duše šlechetná touží po objetí jeho otcov
ském, jak vroucně si žádá, spojenu býti s Ním na věky, a On
by ji bez soucitu zahynouti nechal? Ne, to nesrovnává se s do—
brotou Boží! Vždyť i tvorové nerozumní docházejí ukojení pudů
svých, přirozenosti jejich přistvořených; jen člověk rozumný měl
by vyloučen býti z této dobrotivé péče Stvořitelovy? Země tato
touhu jeho ukojiti nedovede; duše jeho nese se k vyšším věcem;
tuší, že za tou záclonou časnosti odhalíkse obzor její, tam že na—
bude dokonalého poučení, tam že pozná a uzří Boha svého, jehož
dechnutím jest. Nemůže tedy smrtí býti všemu konec. A což říci
bychom měli o nejvyšší spravedlnosti Boží, kdyby nebylo vyrov
nání a odměny neb trestu na věčnosti? Spravedlnost lidská zajisté
nedosračuje, ba ani moci nemá, zjednati vždy všem po právu na
světě. jak mnohé bezpráví zůstává tu zatajeným! A měl by snad
úsměšek si tropiti ze spravedlnosti lotr, jenž vyčkav doby pří
hodné, od nikoho nepozorován požárem zničil majetek bližního,
anebo jej oloupil o to, co si tento těžce byl vydělal neb ušetřil,
aneb i rukou zákeřnickou poškodil jeho zdraví a život? Zdali by
se 'nevzpouzel tomu všechen cit spravedlnosti, aby nešlechetnost
ta bez trestu zůstati měla? A což člověk šlechetný, jehož nejlepší
úmysl ve zlé se vykládá, jenž tupen, pronásledován a snad zlo
myslností lidskou usoužcn podlehnouti by měl bez naděje na
zadostučinění? (), nikoliv! Smrtí není všemu konec, ale musí býti
místo, kde vyrovnají se všechny neshody, kde dostane se'spra—
vedlnosti každému; jest věčnost, kam vrací se při smrti člověka
duše nesmrtelná, aby od Boha nejvýš spravedlivého vzala odměnu
neb trest. jest věčnost, kde ukojení svého dojde každá touha šle
chetná; jest věčnost, pro niž stvořena jest duše nesmrtelná, aby
tam došla cíle svého, a člověk kráčí živ0tem tímto jako cestou
do domu věčnosti své.
2, Ne na zemi tedy, ale tam na věčnosti jest cíl člověka;

a v čem záleží,jaký

jest

cíl tento?

Svatá víra naše dává

na to odpověď, připomínajíc nám určení naše, totiž, že pro Boha
stvořeni jsme, abychom jej oslavovali na věky a s Ním a skrze
Něho věčně blaženi byli. Toť ten vznešený cíl náš. Všemu ostat—
nímu tvorstvu pozemskému vykázáno jest od Tvůrce jen dočasně
trvání na této zemi, a když naplní úkol svůj, hyne a nezbude po
něm památky; my lidé však pro věčnost zrození jsme. Tvůrce
věčný a Otec náš nejlaskavější, jenž za dítky své nás přijal, chce
jednou kolem Sebe shromážditi nás jako rodinu Svou a všechny
na věky blaženými nás učiniti zamýšlí Ano, to krásné, slastiplné
nebe jest naše otčina. Ach, jak touží vypovězenec po vlasti své;
jak zajímají i vystěhovalce všechny osudy staré jeho vlasti! Mohli
jste pozorovati ty zámořské Cechy americké, když v době výstavy
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naší přišli navštívit starou svou vlast. S vroucností, kterou ne vy
psati, ale jen vycítiti lze, líbali tu zcmi rodnou, pozdravovali kraje
rodiště svého. Jak srdečně objímali a líbali své rodné bratry, se
slzami v očích pozdravovali matičku naši Prahu! A což ta duše
naše, jakou se 'cítí býti krajankou? Pravíl Kristus ]ežíš, odcházeje
do nebe, že jde, aby nám tam místo připravil. Ano, tam jest to
veliké město, ten jerusalém nový a uprostřed trůn Krále věčného;
na pravici jeho sedí božský Vykupítel náš a vedle Královna ne
beská. Tam ti sv. rodní naši bratří Cyrilla Methoděj, Dědjc země
Ceské sv. Václav a sv. knížata apoštolská Petr a Pavel. 0, nebe
krásné, ty vlasti má, kéž dojdu tam cíle svého!
3. K tomu cíli připraviti se má duše naše zde na světě.
Není tedy země tato pravou otčinou naší a nemáme zde, jak
sv. apoštol dí, stálého přebývání, ale budoucího hledáme: život

náš pozemský jest tedy poutí, jest cesta k cíli na

šemu. »Clověk kráčí . . „< Dle toho třeba posuzovatí život časný
a tak jej zříditi, abychom cílem věčným se neminulí. Však, jak
mnozí mylně posuzují život časný, považujíce jej za cíl svůj! Ach,
jak klamné, ale zhoubné to mínění! Zpozdilým by to zajisté nazval
každý, kdyby poutník jakýs procházeje cizí zemi, chtěl si tam
s velikým nákladem zaříditi vclikolepý dům, ač ví, že v nejbližším
okamžiku musí krajinu tu opustíti navždy. A co je náš život. než
jen krátká pouť zemí cizí, jíž toliko procházíme, ubirajíce se k cíli
svému
do domu věčnosti své! jak převrácené tedy počínají si
mnozí křesťané, když hamtivě shánějí a shromažďují majetek, jakoby
zde na věky zůstati měli; a na těch pozemských statcích, af spra
vedlivě nebo nespravedlivě nashromážděných, zakládají celé své
štěstí. Bratr zbožného sluhy Božího, bl. Tomáše Kemp., vystavěl
si pěkný dům a velice si na něm zakládal, nemoha si dost vy
nachváliti jeho prospěšnou úpravu. Když jednou s chloubou pro
váděl po něm bratra svého. řekl mu utento: Jednu chybu má dům
tvůj. A kterou? tázal se udiven majitel. Že's udělal, odpověděl
tento, do domu toho dvéře, kudy tě snad dříve, než se naděješ,
vynesou, a, pak vše, i tento dům, jenž jest nyní chloubou tvou,
zanecháš zde, sám ale musíš odebrati se za cílem svým do domu
věčnosti své. O, jak zpozdile jednají, kdo zakládají si na věcech
pomíjejících! — Jiní opět patříce na zámožnost druhých, strhnouti
sc nechávají závistí a hříšnou žádostivostí a dovolávajíce se zásad
převratných, násilně uchvátiti a sobě přivlastniti touží majetek
cizí. Tak povstali ti pobloudílci socialističti, kteří pohrdše pře
svědčením o vznešenějším určení člověka, toliko život časný za
svůj cíl mají a jen v požívavosti všechno štěstí a blaho své za—
kládají, hledíce si toho zaopatříti třeba i násilím a loupeží. A tá
žete se, jak jest možna taková pobloudilost a zdivočilost, která
pumy metá mezi nevinný lid a dýkou ohrožuje život bližního?
Vyhasla víra a láska v srdcích pobloudilců těch, zapomněli _na
nesmrtelnost duše své, zapomněli na věčnost a na soud Boha
nejvýš Spravedlivého po smrti: zkrátka spustili s mysli cíl člověka.
A ještě o jedněch nešťastnících se zmíniti musím, kteří pravého
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cíle svého nepoznali a proto nedovedou snášet útrapy tohoto ži
vota; i malomyslní, ano i zoufají řikajice: než tak trampotný život,
raději žádný, a samovražednou ruku na sebe vztahují, zapomína
jíce, že ,po smrti čeká je bída a neštěstí větší, než jakému utéci
se snažili, totiž věčná záhuba zoufalce! Nedbali vznešeného určení
svého; kdo ale cil svůj pustl s očí, nešťastným stává se zde i na
věčnosti.
Nezapomínejte tedy, rozmilí v Kristu, že život váš jest poutí

k cíli vašemu, jest přípravou k životu posmrtnému a proto po
užívejte ho rozumně a s rozvahou. Krátký jest život náš u po

rovnáník věčnosti;ale necháli se minout bez patřičného

použití, pak ztracena jest ta dlouhá, blažená věčnost,

ztracena na vždy, takže nahraditi, přeměniti, zlepšiti se nedá; jest
to věčnost bez života, věčnost stálého umírání, věčnost nekonečné
trýzně, věčná smrt. Víte, co by si zavrženci v pekle jedině přáli?
Snad aby ten palčivý oheň uhasl? Vědí, to že nemožno; nebot
žhavým písmem označena jest místnost jejich: »Cerv jejich ne
umírá a oheň nehasnea; aneb přejí si, aby zhynuli a tak muky
jejich přestaly? Však ty hodiny pekelné odpovídají: Nikdy! Ni
kdy! To vše netroufají si tedy ani žádati. Ale jedno přání mají
a to kdyby splněno jim bylo, doufali by v pomoc a osvobození
své: kdyby totiž jen jediná hodina času jim dopřána byla, aby
mohli napraviti provinění svá. Slyšte, rozmilí v Kristu, jedinou
hodinu si přejí nyní zavrženci a kolik tisíc a stotisíc hodin pro
mařili za živa, nevzpomenouce na určení a cíl svůj, na svou
věčnostl
Mnohý člověk vysedí cele' dni a noci při hříšné zábavě a
divíte-li se, jak může takto mařiti život svůj, odpoví vám, že si
krátí čas. A jiný prozevluje polovičku svého života, aby zvěděl,
kde se co šustne: krátí si časl »Tak mizí dnové spásy,a stýská
sv. Bernard, »a nikdo nevzpomíná, že ztrácí čas, jenž se mu více
nevrátí.: K výstraze a povzbuzení našemu proto volá k nám
Církev sv. na počátku postu slovy sv. apoštola: »Aj, nyní jest
čas příjemný, aj, nyní jest den spasení.» II. Kor. 6, 2. — Však
co říci mám o samovrazích, kteří rouhavým způsobem ničí ten
převzácný dar, jejž při svém zrození přijali z rukou Boha Stvo
řitele svého? Z jaké příčiny sáhají sobě rukou vražednou na
život? Z omrzelosti života, zní nejčastěji lehkomyslná odpověď
jejich. O, ti neštastníci! jak by si jednou přáli, získati jen ně—
kolik hodin, ba jen několik okamžiků toho pohrzeného života;
ale nebude jim toho dopřáno: »Kam strom padne, tam zůstane
ležet,a dí Písmo svaté. Eccl. 11, 3. Ach, jak mnozí lehkomyslně
dávají v šanc cíl povolání svého — věčnou spásu!
*

*

*

Nuže, poznali jste, nejmilejší, že nejste stvořeni jen pro tento
život a smrtí že nebude všemu konec; vaše určení jest vzneše
nější, cíl váš jest věčné blažené patření na Boha v nebesích čili
spása věčná; časný pak život váš iest poutí k tomu cíli: »Člověk
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kráčí cestou do domu věčnosti své.: Každodenně nalézáme se
téměř na prahu věčnosti; každým okamžikem může se přetrhnouti
nit života a pak nastane věčnost. Proto velikou a důležitou my
šlénkou nazývá to sv. Augustin, věčnost na paměti míti a pro
ni pracovati. Byt i krátký byl život náš časný, stačí, abychom si
zajistili šťastnou věčnost. Bůh nejvýš milosrdný v ruce naše vložil
osud náš po smrti. »Předložil jsem tobě cestu života i smrti,:
volá Hospodin, »co si zvolíš, to budeš mític Eccl. 15. 18.
Dobře tedy dí zbožný kazatel, že člověk kráčí do domu věč
nosti své, — kráčí, není veden, aneb vlečen, ——kráčí dobrovolně,

svobodně.
Připravuje si tedy každý v životě tomto svou budoucí věč
nost a Bůh milostí Svou jest nám nápomocen, abychom zajistili si
šťastnou věčnost; nuže, čím to, že z mnoha povolaných jen málo
jest vyvolených, že mnozí míjejí sescilem spásy své? Sv. Terezie
vysvětluje to nedostatkem živé víry. O, kéž bychom si každo
denně s_vroucností opakovali apoštolské vyznání víry, jež počíná
slovy: »Věřím v Boha: a končí důvěrou »v život věčnýc. Tot
jest tvé určení. tvůj cíl, křesťane: Boha poznat, ctít, milovat a
poslouchat, při tom pak o spasení své, o život věčný se starat.
Nespouštějme nikdo s mysli tohoto cíle svého a prosme Boha
za pomoc, abychom ho dosáhli. Ano, ]ežíši, Spasiteli náš, jenž
jsi pro spasení naše bolestnou smrt kříže podstoupil, podporuj a
provázej nás milostí Svou na té cestě, kterou kráčíme do domu
věčnosti své, aby pro nás šťastně dopadla; ty pak, bolestná Ro
dičko Boží, Matko milosrdenství, oroduj za nás. Amen.

Il.

Průvodní list, směr pouti a heslo poutníků
Kristových za cílem jejich.
»Bychťpak chodil uprostřed stínu smrti,
nebudu se báti zlého, nebo Ty se mnou
jsi.c

Lalm 22, 4.

Když král francouzský. Ludvík IX. chystal se podruhé na
stoupiti výpravu křižáckou se synem svým prvorozeným do sv.
země, pravil k tomuto: »Synu můj, ač stár, podnikám s tebou
tuto výpravu, abychom dobyli sv. země, pozemské to vlasti na—
šeho Spasitele. Jeho znak neseme na rouchu, jeho víru ve svém
srdci, jeho jméno bude, heslem naším. Vše, co jsem a mám, obč—
tovati chci pro ježíše Krista a sv. Církev Jeho, abych zasloužil si
účastenství v království jeho nebeském. Tobě, synu můj a tvým
bratřím chci takto zůstaviti příklad, byste ivy život svůj zasvětili
]ežíši Kristu.: Toť řeč oddaného vyznavače Kristova, horlivého
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katolíka, jež nejen synům jeho, ale i nám příkladem a povzbu
zením jest. [ my zajisté jako bychom v životě tomto nalézají SC
na nějaké výpravě do daleké země; jest to pouť za naším cílem,
o němž minule jsem mluvil, a cíl ten jest spása naše věčná v krá
lovství nebeském. Nuže, Všimněme si poučných slov sv. Ludvíka,
a vizme, čeho nám k té pouti jest potřeba. Poukázalt on přede
vším na znak ]ežíše Krista

——<
sv. kříž, který jakožto

křižáci na

rouchu svém .nesli a tot první věc nám potřebná, kříž Kristův

jakož průvodní
list k pouti naší. Víru ježíše Krista nesl sv.
Ludvík v srdci; a to jsou pravidla, tot ten směr, kterým na
pouti své se bráti máme. A konečně jméno Ježíše Krista má jako
sv. Ludvíku i nám býti heslem naším. Nuže, takto připraveni,
s důvěrou nastoupiti můžeme tuto pouť, s bezpečnou oddaností
volajíce se žalmistou Páně: »Bycht' pak chodil . . ..
Připomenu tedy a vyložím v dnešní řeči své, kterak křesťan
těchto tří nejpřednějších a nejpotřebnějších věcí, totiž: pr ůvo d

ního listu,

znalosti

směru a hesla v životě svém bedliv

býti má. 0, ]ežíši ukřižovaný, Ty božský Vůdce náš, dej nám
poznati, čeho nám k pouti naší potřeba; ty pak, Bolestná Rodičko
Boží, přímluvou svou k té pouti naší buď nám nápomocna.

Pojednání.
1. První věc poutníku ku pouti do vzdálené země potřebná

jest průvodní

list čili pas.

Nuže, poutníku pozemský, jenž

životem tímto k dalekému cíli, tam v tom kraji nadhvězdném se
ubíráš, zdali pak a jaký máš list průvodní? Tvůj Vůdce nebeský
ježíš Kristus zaopatřil ti ho hned na počátku pouti tvé, při tvém
narození; On dal ti ho vtisknout do duše tvé na křtu sv., kte
rýmž poznamenati a posvětiti kázal stoupence Své, dokládaje:
»Kdo uvěří a pokřten bude, spasen bude.c Křest sv. jest tedy
náš pas, náš průvodní list do království nebeského. Toť tcn znak
nezrušitelný, vtisknutý v duši naši, podle něhož poznají nás ne
bešťané jako vykoupence Boží a dědice království nebeského.
Na znak Kristův ——sv. kříž upozornil sv. Ludvík syny své, když
k dob'ytí sv. země se vydávali; ale ten kříž na rouchu jejich vy
šitý byl jen obrazem toho znaku, který na křtu sv. do duše jejich
vtisknut byl. Proto také tentýž sv. Ludvík, když mu novoro
zeňátko pokřtěné do náručí kladeno bylo, 'líbal je a pln pohnutí
říkal: >Prve jsi bylo dítko mé, ale nyní jsi dítko Boží a dědic
královštví nebeského.< O, nezapomeň, křesťané, na toto vznešené
šlechtictví své, kterého jsi přijetím na křtu sv. za “dítko Boží byl
dosáhl. A tento znak šlechtictví nebeského nezrušitelným způ
sobem vtisknut jcst do duše tvé, odkud nic jej vymazati nebude
s to. Mohl bys ovšem, ač jen ku své škodě, znak ten pošpiniti,
ale odstraniti ho z duše křesťanské nelze. Pokoušel se o to od
padlík julian, císař východní říše, když chtěje se zavděčiti svým
pohanským poddaným, "krví modlám obětovaných zvířat tělo
ruce i hlavu si um—yl,jakoby smýti chtěl se sebe všechno kře:

-— 176 _

sťanství; však marně: zůstal křesťanem, ovšem křesťanem zrádným.
Nuže, nezpronevčřuj se, křestane, tomuto vznešenému šlechtictví
svému a plň věrně povinnosti s ním spojené; ano, pamatuj i na
svůj slib křestní, kterýž jsi tehdáž Bohvu byl učinil a jejž i také
častěji v životě svém obnovovati máš. Riď sc příkladem sv. Jana
Zlatoústého, který kdykoliv pokušením nějakým lákán byl, vždy
pln odhodlanosti volal: »Odříkám se satanáše a věrně Ježíše
Krista se přidržeti chci.: Křest sv.jest náš průvodní list, jímž vy
kázati se musíme jednou u bran věčnosti; proto všichni spra
vedliví Starého Zákona před svým vykoupením nemohli vejíti do
království nebeského, ale strádati musili v předpeklí, až Kristus
Vykupitel pro ně přišel a do nebe je uvedl.

Křest sv. jest znakem, jimž liší se vyznavači
Kristovi od těch, kteří v Ježíše Krista nevěří, od po

hanův, mohamedánův a židův. A proto Církev sv. varuje své vě
řící před úzkým společenstvím s těmito, ano výslovné zapověděla
s nimi vcházeti v sňatek manželský. Z té příčiny protivila se těm
zákonům nekřesťanským, které mezi křesťany a nekřesťany roz
dílu nečiní, dovolujíce sňatky občanské mezi křesťany, židy a
pohany. Tento odpor Církve popudil židy a svobodné zednáře
ve Francii, v Uhrách & jinde proti ní a za zpátečnictvi a zatem—
nělost to prohlašují její nepřátelé; však posuďte sami, nejmilejší,
jaká by to byla geut takových manželů životem tímto, kdež každý
jiným směrem se dává. Katolická strana za Ježíšem Kristem, ži
dovská pak za farisejskými vykladači talmudu aneb docela za
lžiprorokem Mohamedem. Nebyl by to svátostní sňatek, ale hříšné
souložnictví Byla proto a bude vždy Církev sv. proti takovému
směšování se katolíků s nekřesťany, kteří nemají společenství
s námi na království Božím; byť to nevěrci nového věku vyhla
šovali za nesnášelivost a zpátečnictvi, my nezpronevěříme se slibu
křestnímu, nepošpiníme znak Ježíše Krista v duši naši vtisknutý.
Vykoupenci Kristovi jsme a za Ježíšem Kristem pod praporem
kříže putovati chceme ku branám věčnosti.
2. Však chceme-li šťastně dojíti cíle svého, musíme znáti

icesty, které k němu vedou, musíme si vytknouti

směr

pouti své. A tento směr udal nám Ježíš Kristus, když vyzna
vače své povolával slovy: »Pojd'te za mnou.: Tot tedy cesta ku
spasení, cesta za Ježíšem Kristem. A jako učenníky Své tou c_estou
spásy Sám vedl, tak i uložil jim, řka: »Co říkal jsem vám jen
jako soukromní, to hlásejte veřejně všem: »Jdouce, učte všecky
národy, učte je zachovávati všechno, cokoliv jsem přikázal vám.
Já jsem cesta, pravda a život; kdo uvěří ve mne, živ bude, kdo
pak neuvěří, již jest odsouzen.: Těmi slovy naznačil tedy Ježíš
Kristus cestu, která ku spasení, to jest k cíli našemu vede. Jest
to učení Ježíše Krista, jak neporušené zachováno jest až na naše
časy v Církvi řimsko—katolické, jižto slíbil božský Mistr, že brány
pekelné, útoky toho Otce lži, jí nepřemohou. Právem proto chlu
biti se může sv. apoštol Jan: »Toť jest to vítězství, které pře
máhá svět, víra naše.< Kdo tedy určení svého, totiž spásy věčné
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dosáhnouti chce, neklamného učení samospasitelné Církve římsko—
katolické držeti se musí. Mylné, ano rouhavé jest to tvrzení synů
tohoto světa, že víra jako víra. Mát' zajisté každá víra své články,
které ku věření předkládá; poněvadž ale mnohé články rozličných
církví si navzájem odporují, nemohou přece všechny stejně prav
divé býti, a člověku soudnému & o své spasení pečlivému ne
může býti přece jedno, věří-li dle pravdy aneb má-li lež za
pravdu; o jedné věci však nemohou pravdivé býti dva odporné
názory. Nemůže tedy člověku soudnému býti víra jako víra; ale
on píditi se musí, která jest ta pravá víra. A kde ji nalezne?
V té Církvi, kterou ježíš Kristus Sám založil, k jejíž spravování
Ducha Sv., Ducha pravdy slíbil a poslal, jižto i dar_neomylnosti
zaručil, řka k Petrovi, Svému zástupci, jakožto vrchnímu správci
jejímu: »Modlil jSem se za tebe, Petře, aby nezhynula víra tvá;
a ty obrátě se, utvrzuj bratří svých.<< Luk. 22, 32. A slib ten
platil a platí všem nástupcům Petrovým, kteří také vždy pravdu
učení ježíšova neomylně proti všem bludům hájili, prohlašujíce
všem vyznavačům Kristovým, co a jak by věříti měli. A skutečně,
kdežto u protestantských vyznání pozorujeme, _jak názory nábo—
ženské 11jich kazatelů kolísají, jak ijednotlivým protestantům
ponecháno jest, Písmo sv. dle osobních náhledů si vykládati,
z_čehož i nejprotivnější bludy mezi nimi povstávají a se roji:
v Církvi římsko-katolické trvá neporušené učení, jak je ježíš Kri
srus hlásal a jak je sv. apoštolové učili a věřícím vykládali. Nuže,
tohoto neporušeného učení ježíše Krista, v Církvi sv. katolické
složeného, držeti se třeba, chceme—li dojíti cíle svého.
Však připomeňte si také, co dí sv. apoštol národů o víře,
,že totiž srdcem sevvěří k spravedlnosti, ale ústy že se děje vy
znání k spasení.a Rím 10, 10. Z toho poznatí můžete, že není
dost na tom, aby se kdo jen věrou svou v srdci uspokojil; ni
koliv, on povinen jest, víru tu i veřejně vyznávat a proti bludům
hájit, chce-li spasení dojíti; sice jinak platilo by o něm podo
benství, kterým ježíš Kristus vyjádřil se o němých psech, jižto
vidí zloděje přicházet, ale mlčí, nechávajíce okrádat pána svého.
Ach, jak přečasto stává se taková loupež na majetku nejvzác
nějším -— sv. víře . skrze takové nesvčdomité zloděje, totiž lidí
bez Boha, bez náboženství; ti olupují lid o svý víru, brojí proti
Bohu a Církvi, vydírajíce ze srdce věřícího lidu náboženské pře
svědčení, bázeň .Boží a blahou spokojenost. To jsou ti lupiči, kteří
přepadají křesťanského poutníka na cestě k cíli spásy věčné se
ubirajícího a od směru jeho pouti jej odvrátiti hledí. Říkají, že
víry a náboženství není člověku potřeba: však co jest člověk bez
víry? (jím rozeznává se od nerozumných zvířat? jen tím, že vy
hladiv víru ze srdce, horším dravcem se stává nad šelmy lesní,
které dáví jen z hladu. Dokladem toho jsou anarchisté, kteří, jak
říkají, od zásad socialistických postoupili k činu. jakožto socialisté
zhrdli věrou, nyní pak jako anarchisté vrhají se na bližní vzteklostí
hyen, vraždí a rozsápávají je, šíříce hrůzu kolem sebe: tulházejí
pumy do shromážděné společnosti, tam nad hlavami bezstarostných
Rádce duchovní.
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zapalují příbytky. těšíce se z upálených obětí. Na'takové konce
přivádí to člověk bez víry! O, nespouštějme se sv. víry své,
chceme-li šťastně cíle svého dojíti!


3. A heslem naším budiž ]ežiš Kristus! KdyžTurci

s převelikým vojskem obléhali Bělehrad a již přes druhou hradbu
do pevnosti se dralí, tu uchopil sv. jan Kapistran kříž a postaviv
se v čelo vojska, vedl je proti nevěřícím, volaje hlasitě heslo pro
křesťany zvolené; »Ježíšl ]ežiš Kristuslx A hle, na Turky připadl
strach veliký, tak že před tímto heslem křesťanů dali se na útěk
a v krátké době rozprášeni jsou, ztrativše více bojovníků, než bylo
ve všem vojště křesťanském;_ ano i sám sultán turecký na oku
těžce zraněn byl. Ježíš Kristus budiž heslem naším, chceme-li
zvítěziti proti nepříteli pekelnému. Heslem tím chránily se zbožné
a cudné křesťanky prvnich století, kdykoliv od chlípníků k ne
šlechetnostem lákány byly. Odpovídalať každá na vše vábení jen
slovy: »Křesťanka jsem, nevěsta Ježíše Krista;<< a to stačilo kaž
dému pokušiteli, neboť věděl, že tomu heslu žádná se nezpronevěří
a k chlípným nástrahám jeho nesvolí. Tim heslem odprvdali
i křesťanští mučenníci svým pohanským soudcům akatarf .i, jako
na př sv. kněz Konkordius, když vyptával se ho soud: na jeho
jméno a stav; odpovídal stále: »Jsem křesťan, vyzvavač ježíšc
Krista.“ Rozhorlen osopil se naň soudce: »Po tvém Kristu se
neptáme; ale svatý mučenník odvětil: »Od Kri .a jsem jméno
přijal, Kristu celý přinálcžím, Kristu věren zůstanu v životě i ve
smrti: jsem křesťan a mé heslo jest ježíš Kristuslx Kéž bychom
i my s toužc přítulností a oddaností hlásili se v životě vždy ku
ježíši Kristuapak bychom zajisté s tímže heslem přistoupiti mohli
i k bráně nebeské. Až by pak ten klíčník nebeský se otázal, kdo
že se to hlásí, a jaké jest heslo jeho, odpověděli bychom: Ježíš
Kristus jest heslo mé ze života pozemského a ]ežíš Kristus jest
heslo mé i k životu věčnému. Azajisté na heslo to otevřeno bude
nám království Boží; neboť heslo to jest klíčem k bráně nebeské.
»A není jiného jména pod nebem daného lidem, dle svědectví
sv. Petra, v němž bychom měli spasení býti leč nejsvětější
jméno Ježíš;< a to jest heslo naše.
*

*

*

Připomenul jsem vám tedy, nejmilejší, jak připraviti se třeba
na tu vzdálenou pouť za cílem naším věčným. Nezrušitelný znak
křesťanství v duši, živá víra ježíše Krista v srdci a heslo nejsv.
jména Ježíš na javyku i v skutcích našich: zkrátka křesťany pra
vými musíme býti. Ne tedy křesťany pouze dle jména, aneb dle
křestního listu; vždyť i ten křestní list mohl by býti porušen; ale
ten zápis náš. jenž stal se při křtu našem v knize života, kéž by
nikdy vymazán nebyl a zůstal naším pasem pro věčnost. Ta víra
ježíše Krista, ježto milostí Ducha Sv. vlita byla na křtu svatém
v srdce naše, kéž naznačuje nám směr pouti naší, nechťjeukazo
vadlem našim na cestě života, nechť jest dralkou, kompasem
i v bouřích života. A bude-lí kdy třeba označovati veřejně heslo
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proti nepříteli spasení našeho, necht jasně, bez ostychu, bez bázně
zní: »v Ježíši Kristu jest moje spásaa! Ano, chceme—li dojíti
šťastně cíle “svého, buďme pravými, celými katolickými křesťany
a pak netřeba se nám čeho báti. S Davidem může pak každý
pln důvěry zvolati: »Bychť pak chodil uprostřed stínu smrti, ne
budu se báti zlého, nebo Ty, ó Bože, se mnou jsi.. Ty Ježíši,
Spasiteli můj, jsi má naděje má posila, má bezpečnost. Ú, Zůstaň
mým průvodcem na pouti života; ty pak, Rodičko Boží, budiž
mi ochranitelkou. ]ežíši ukřižovaný, smiluj se nad námi; Matko
bolestná, oroduj za nás. Amen

III.

Roucho poutní, peníze & pokrm na cestu za
cílem člověka.
“'.z'fn.

\
“'

»Ostřihej zákona a rady a bude to
životem duši tvé &milosti hrdlu tvému..
Přísl. 3, 21, 22.

Řád Trappistův jest velice přísný, jelikož vyžaduje velikého
sebe zapírání. ,Ienové řádu toho vstávají o druhé hodině v noci;
dlouhou dobu stráví na modlitbách a kajících cvičeních, ostatni
čas pak věnují všelike potřebné práci. Ilrubý habit svůj nosí na
holém těle; masa nikdy nejedí, ale spokojí se s nejjednoduší
příkrmí neb ovocem; kromě společné modlitby nemluví zacho—
vávajíce úplnou mlčelivost & jen, pozdravuji se slovem: »Pamatuj
na smrtlv Tak přísný řád nezamlouval se příliš rozmařilým
Francouzům, mezi nimiž v XVII. století vzal počátek svůj, a když
revoluce provolala heslo volnosti, byl řád ten zrušen. Poněvadž
však proti řádu samému nic závadného se namítati nedalo, byli
řeholníci ti po urovnání politických poměrů v zemi opět do
kláštera jejich připuštěni a roku 1844 dovoleno jim usaditi se
iv africké državě Alžíru. Tam odsud vypravilo se pět členů
řádu toho do vnitř Afriky, aby tam mezi divokými černochy
() rozšíření víry křesťanské se pokusili. Byla to ovšem pouť ne
snadná a nebezpečná; ale důvčřujíce v pomoc Boží, vydali se
s prostředky nejskrovnějšími a nejpotřebnějšími na cestu: jedno
duchý šat na těle, roucho bohoslužebné na zádech, něco málo
ustřádaných peněz na nejnutnější potřeby a trochu ovoce a zele—
niny vypěstované za pokrm. Ve jménu ]ežíše Krista a s pozdravem:
,Pamatuj na smrt!: nastoupili cestu. Kráčeli mnohdy krajinou.
kam noha lidská nevstoupila; brzo brodili se po pás v bahně,
brzo skrze pichlavé, prorostlé kaktusy a jiné křoviny musili si
raziti cestu; jindy opět v pustinách musili o hladu po delší dobu
strádati. Až konečně došli jistého údolí, jež by se jim k založení
12*
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osady klášterní přiměřeným býti zdálo; ale bylo porostlé nepro
stupnými keři kaktusovými, jež do krve je zbodaly a v žhavém
tom podnebí palčivou bolest jim působily. Nicméně úsilovné
práci jejich podařilo se divoké údolí to proměniti v příjemnou
osadu trappistskou a přilákati k sobě zvědavé domorodce, jež
v poznání pravého Boha a v užitečné práci cvičiti počali. Tak
s pomocí Boží dosáhli účelu svého.
již vícekráte připomenul jsem, že pouť jest život náš časný
a že ubíráme se tu také mnohdy za neznází & protivenství, byt'
ne tak nebezpečných pro tělo jako spíše pro duši, a stále ozývá
se nám ve svědomí varovný hlas: »Pamatuj na smrt!< Nuže, co
my vezmeme s sebou ku potřebě své duchovní na tuto pouť svou?
Moudrý Salomoun dává nám radu v knize Přísloví: »Ostříhej
zákona a rady a bude to životem duši tvé a milostí hrdlu tVémUG;
oni poutníci trappistští pak budtež nám příkladem, ajá vysvětlím
vám, jaké roucho, jaké peníze a jaký pokrm potřebovatkbudeme
na ié pouti své, bychom šťastně cíle svého došli. O, ]ežíši,
Spasiteli náš, který jsi slíbil, nás neviditelně doprovázeti, s námi
zůstati, o nás pečovati a za nás u Otce nebeského se přimlouvati,
osvčt' mysl naši, abychom, co potřebného duši naší, poznali a toho
sobě zaopatřiti hleděli. Ty, Matko bolestná, oroduj za nás!

Pojednání.
1. Když po pádu prvních rodičů povolal Bůh Adama
k zodpovídání, vymlouval se tento: »Irllas tvůj slyšel jsem v ráji,
ale bál jsem se. protože jsem nahýx l. Moj. 3, 10. Jak Adamovi
byla nahota příčinou bázně před Stvořitelem, tak jen se strachem
mohla by předstoupiti jednou před Soudce věčného duše naše,
kdyby neměla roucha. Bylo by“jí aSi tak, jako onomu člověku,
který vetřel se k hostině, nemaje roucha svatebního: oněměl
strachem před králem Prvni tedy naší starosti na té pouti po
zemské musí býti, abychom duši své zjednali roucho. A jaké?
Prvním rodičům dal Bůh z milosrdenství sukně kožené a zobláčel
je. [. Mojž 3, 21. a tak vyslal je do světa. I nad námi slitoval
se Bůh nejvýš milosrdný a dříve, než do světa nás vyslal, oděl
nás na ,křtu sv. 'rouchem nevinnosti a spravedlnosti křesťanské;
jest nám tedy nyní uvážiti, jak vypadá to roucho darované? Stará
legenda vypravuje, že Matička Boží svému Děťátku utkala roucho,
které pak s Ním rostlo, až konečně katané při ukřižování je
s ježíše strhli a metali o ně los. I naše roucho čistoty, svatosti
a dětství Božího mělo s námi takřka růsti v životě našem; ano,
my sami měli jsme si to roucho rozšiřovati a dále utkávati
jednáním svým v životě křesťanském; každá myšlénka, každé
slovo, každý skutek jest jako nová nitka, kterou přitkáváme
k rouchu duše své. Nuže, ohledejme, jak vypadá nyni to roucho
duše naší? Byly-li myšlenky a žádosti naše nekalé a jestli snad
skutků hříšných, nešlechetných jsme se dopouštěli, pak i to
roucho duše naší vypadalo by pomazané a rozedrané; a v takových
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cárech'měla by jednou předstoupiti duše naše před Boha? Ne,
na to nedopust'te drazí poutníci křesťanští, kteří cíl věčné spásy
máte před očima; nezapomeňte, že spravedlností křesťanskou
musí býti přioděna duše vaše, aby, s důvěrou mohla jednou před
stoupiti před trůn Soudce věčného. O, zachovejme si čisté to roucho
spravedlnosti křesťanské a nenechme je rozedrati hložím a trním
žádostivosti hříšné. Oni muži z řádu Trappistů měli zajisté obtížnou
cestu bahnem a bodlavým kaktusem; ale nejednou zajisté raději
tělo své do krve zbodati nechali, než aby si byli snad zohaviti
dali svůj habit mnišský, neb snad aby rozedráno a pošpiněno
mělo býti to roucho bohoslužebné, jež si nesli s sebou kněží jejich.
Právem mohu tvrditi, rozmilí v Kristu, že i to roucho spravedl
nosti křesťanské bude duši vaší jednou sloužit za roucho boho
služebné; nebo v něm uvedeni budete doíslávy nebeské, abyvněm
duše vaše s anděly a svatými Bohu se kořila, jej [velebila, jemu
sloužila: bude to právem roucho bohoslužebné. U, prohlédněte,
ohledejte čas od času roucho duše své a naleznete-li snad na něm
skvrny jaké, shledáte-li, že pichláky a ostny žádostivosti a rozkoše
hříšné bylo natrženo: postarejte se v čas ojeho vyčištění, () jeho
správu ve svátosti pokání. V rozedraném a pošpiněne'm rouchu
byste před Boha nejvýš spravedlivého předstoupíti' nesměli.
A lekal-li se hlasu Božího Adam v ráji, že neměl roucha a byl
nahý, jak by teprv děsiti se musila duše naše, kdyby čisté roucho
z rukou Božích na křtu sv. a ve sv. pokání přijaté bud' lehko
myslně pryč zavrhla, neb je rozedrala a pošpinila. Ach, ty ne
čisté cáry nekřest'anským životem na duši navěšené, ty byly by
nejtěžší obžalobou naší a oněměti bychom musili, ba hrůzou zdrceni
bychom byli, až by zvolal na nás Soudce nejvýš spravedlivý:
O, duše nešlechetná, jak jsi sem přišla, nemajíc roucha spravedl—
nosti, v které jsem tě oděl na křtu sv. a které tak často jsem ti
vyčisril a vyspravil ve sv. pokání. Sv. František Seraf. ochotně
vrátil svému liamtivému otci plášt“ od něho přijatý, za to ale svým
kajícím a svatým životem utkal si pro duši roucho nové vzácnější,
roucho spravedlnosti křesťanské. Podle jeho příkladu zachovejte
se i vy všichni, zvláště ti, kteří sv. Františka za vzor a příklad
života svého zvolili. »Ostříhejte zákona a rady a bude to životem
duši vaší a milostí hrdlu vašemu.:
2. Však na dalekou cestu jest potřeba též peněz, abychom

cíle svého'dosáhnouti 'mohli; a jaké jsou to peníze na cestu
k věčnosti? jsou to ty poklady, jež Kristus ježíš učil nás skládati
pro nebe, »kdež je ani rez ani mol nekazí a kdež zloději jich
nevykopávají ani kradou.: Mat. 6, 20. Zkrátka jsou to dobré
skutky, které z lásky k Bohu vykonáte; nebot“ tim získáte si zá
sluh, za které si nebe, ten cíl věčný koupiti lze. jak mnohý
křesťan se mýlí, že dosti na tom, když nekrade, bližního—nešidí,
prostopášný a pohoršlivý život nevede; domnívát' se že jest již
dokonalý křesťan; a kdybyste mu připomenuli, že i při tom jeho
domněle spořádaném životě by těžko před soudem Božím obstál,
s udivenim ba rozhorcením by odpověděl vám: »A co zlého činím,
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abych se musil pekla bátiPc Však takovému křestanu kladu i já
otázku: »Co pak dobrého činíš, abys si mohl dělati naději na
nebe?- Išlechetný jeden učenec perský vyjádřil se, že nejbidnější
jest člověk, který umíraje nemůže se ani jediným šlechetným
skutkem vykázati. Ano, nezapomínejte na slova ježíšova, že krá—
lovství nebeské násilí trpí a jen ti, kteří násilí činí, že uchvacuji
je. Tedy o nebe se přičiniti, jeho si zasloužitimusíme. Kdo
v lhostejnosti jen život svůj tráví, ten pro nebe není schopen.
Nuže jakými zásluhami lze si nebe získati? Podobně tázal
se druhdy jeden fariseus Pána ježíše, řka: »Wlistře, co čině život
věčný obdržímřa A Pán ježíš odpověděl: »V zákoně co jest
psáno, kterak čteš?: On odpověděv řekl: »Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší síly
své, ze vší mysli své a bližního jako sebe samého.: I řekl mu
ježíš: »Právě jsi odpověděl, to čiň a živ budeš.: Luk. lí), 25—28.
Nežádá tedy Pán Ježiš nic zvláštního, než abychom plnili povin.
nosti své a to z lásky k Bohu a bližnímu. Není tudíž pro nebe
potřebí ani veliké učenosti ani vznešeného šlechtictvi, ani slavných
jakýchsi činů; ale každý dle svého povolání i při zaměstnání
sebe jednodušším, pakli povinnosti „své věrně plní, nebe si získati
může. Platí i tu rada moudrého Salomouna: »Ostříhej zákona
a rady a bude...: jistý poustevník trápil se úzkostlivě, že při
své neumělosti nebude si moci nebe zasloužiti; stěžoval si na to
zpovědníkovi. Však ten dovedl ho ke stavení, odkudž právě
zbožná píseň zaznívala. Vejdouce tam uzřeli chudou děvečku,
která myjíc podlahu, při tom si zpívala. Viz, pravil k němu kněz,
itakovou prostičkou prací lze si nebe získati, koná-li se jen
se zbožným úmyslem a ke cti Boží. Ano, rozmilí v Kristu,
zásluhy pro nebe si získat může nejen učenec svou vzdělaností,
nejen boháč svými statky k dobrému používanými, nejen ministr
svým státnickým uměním, ale i poctivý řemeslník, svědomitý
dělník, chudá ale zbožná matka zvláště vychováním dítek svých,
ano i ten nejprostši čeledín a ta nejnuznější služka, jen když
povinnosti své věrně konají. Sv. Klimak získal si nebe připra
vováním pokrmů pro spolubratry řeholní, sv. Isidor-svou prací
rolnickou, sv. Valburga a sv. Zita svou službou čelední, sv. Paschal
svým pastýřstvím ajistý zbožný křejčí umíraje vymínil si, aby mu
dali do hrobu jeho jehlu, kterou při řemesle poctivě se živil řka,
ta že mu bude klíčem k nebi. Ano, ten hospodář nebeský, jenž
nás sem na svět poslal jako na vinici svou, On, až se svečerá
v životě našem, poručí nám dáti mzdu, jakou jsme si zasloužili,
a nikomu nezůstane nic dlužen; vždyt ujistil nás, že ani kapka
vody bližnímu z lásky podaná nezůstane bez odměny a vše, co
jsme prokázali bližnímu, považovati bude, jako bychom to jemu
byli učinili Proto, když sv. Martin jednou chudého žebráka zimou
se třesoucího pláštěm svým přikryl, zjevil se mu Pán Ježíš v noci
pláštěm jeho zahalený řka: »Toť roucho, kterým mne přiodil
sluha můj Martin.: Podle zásluh našich dopadne jednou ináš
soud, a řekne pak Soudce věčný k věrným služebníkům Svým:
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„Pojďte požehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám připra
veným od ustanovení světa. Neboť. lačněljsem,a dali jste mi jísti:
žíznil jsema dali jste mi píti: hostem jsem byl, a přijalijste mne:
nah jsem byl a přiodili jste mne: nemocen jsem byl, a navštívili
jste mne: a co jste učinili jednomu z bratři těchto mých nejmenších,
mně jste učinili.c Mat. 25, 34—40. Nuže, poznáváte již, nejmilejší,
jaké jsou to peníze, za něž nebe si získati můžete: jsou to dobré,
šlechetné & záslužné skutky z lásky k Bohu a k bližnímu vyko
nané. »Ostříhejte tedy zákona a rady a bude to . ..:
3. Než však tážete se snad, zdali vám možno bude tolik dobrých
skutků si nashromážditi, co by potřebí bylo k získání si nebe;> Uzná
váš-li, bratře, sestro v Kristu, nedostatečnost svou v skromnosti jako
sv. Pavel, platí i tobě útěcha ježíšc Krista: »Dosti máš na mé
milosti; neboť nedostatečnost a nemožnost tvá v té milosti se
zdokonalujem Ano, rozmilí v Kristu,'milost Boží jest ta třetí
pomůcka k dosažení cíle šťastné věčnosti. Milost Boží jest zajisté
naší posilou, útěchou a naším pokrmem na pouti tímto životem
časným a proto každý, jenž šťastně k cíli svému dospěti chceš,
milost Boží sobě zasloužiti hled'; Bůh jí neodpírá žádnému, kéž
by jen každý ji ochotně přijal a s ní spolupůsobil. Ta milost
Boží to byla, která z cclníka Leviho udělala apoštola Matouše;
ta milost Boží to byla, která Zacheovi a domu jeho spásu při
nesla; ta milost Boží to byla, která tak mocně dotkla se srdce
Magdaleny, že k nohám Ježíšovým jako kajicnice se uvrhla; ta
milost Boží to byla, která kajícího Petra k hořkému' pláči pohnula,
lotra kajícího pak naučila u Ježíše Krista hledati milosrdenství
a ráj mu zasloužila. A tutéž milost Boží nabízí i tobě, křesťané,
Kristus ]ežíš k pouti tvé pozemské. »Ostříhej jen zákona a rady
jeho, a bude to životem duši tvé a milosti hrdlu tvémua Tot
dle slov knihy moudrosti »ten převzácný poklad, kterého užívají—li
lidé, účastni se stávají přátelství Božího: 7, 14. a proto také
Kristus ježíš učenníky Své ne služebníky, ale přáteli svými na
zval. , jaká to tedy útěcha pro nás v životě tomto, můžeme-li
se honositi přátelstvím Božím! jak vysoko by cenil každý přízeň,
kterou mu osvědčil císař a král; »nuže pohled'te, volá k nám
Miláček Páně, jakou lásku prokázal nám Otec nebeský, abychom
synové Boží slouli ibylic [. Jan 3, 1. (i), kéž bychom z té milosti
nikdy nevypadli! Pakli by ale kdo hříchy ztratil milost tu, ne—
chceš li minouti se s cílem svým, hled si pravou kajicností té
milosti opět zasloužiti, neboť bez milosti Boží do nebe dostati se
nelze. Použijte zvláště tohoto kajícího času k usmíření Boha, aby
vás opět za své dítky a přátele přijal; vždyť Bůh srdcem kajícím
& pokorným nezhrdá.
Ano, Bůh nejvýš milosrdný nejen že vámi nepohrdne ale
i pozve vás k hostině své, kdež dostane se vám pokrmu )pře
vzácného, o němž ujistil Kristus, Syn Boží, že kdo jisti jej bude
živ bude na věky. Tot“ jest ten pokrm k živom nadpřirozenémd
pro duši, bez něhož duše umírá. Aznáte všichni pokrm ten" jest
to ten chléb, který s nebe sstoupil; a s tím spojen i nápoj ,vody
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živé, vskákající do života věčného, o níž ujišťoval Kristus Pán Sa—

maritánku, že kdo vodu tu píti bude, nebude žízniti na věky:
Rozumíte mi zajisté všichni, že míním to nejsv. Svátost oltářní,
v níž netoliko milost, ale Toho, jenž jest pramenem vší milosti, Sa
mého Ježíše Krista přijímáte. O, jak převzácný to dar! Nikdy by
se člověk ani osměliti nemohl, jen na něco takového mysliti. tím
méně toho se dožadovati; a hle, Syn Boží Sám nás k hostině Své
zve, volaje k nám: »Vezmčte, jezte a pijte z toho všichni: Toto
jest tělo mé, toto jest krev má.: Toť plnost lásky a svrchovaná
míra dobroty a obětavosti našeho Spasitele; a to vše učinil pro
duši tvou, křesťane, aby ji získal pro nebe. Mohl-li ještě více
učiniti pro spasení naše, než že Sám Sebe podal nám “za pokrm
na tu pout dalekou životem tímto, abychom hladem nezhynuli.>
Na poušti slitoval se nad zástupem, když neměli, co by jedli. a
rozmnožil chleby i nasytil je; ajako tehdáž ukázal zástupům Své
milosrdenství, tak osvědčil učenníkům i nám vyznavačům Svým
Svou lásku, když, jak Miláček Páně dí, »až do konce nás milovala
Jan 13, l.; až do konce čili až do nejvyšší miry anejdelší lhůty,
podávaje Sebe za pokrm pro duši k životu věčnému. V životě
tomto nás krmí, sílí tou manou nebeskou & pro život budouci
šťastný a blažený nám v ni podává záruku. (), kdož by mohl
odpírati aneb docela pohrdati pozváním jeho, volá—lik nám:
„Vezměte a jezte z toho všichni . .. kdo jí mé tělo, živ bude na
věkylc Uposlechněme tedy povzbuzení Salomounova a ostří
hejme zákona i rady našeho Vykupitele, a »bude to životem duši
naší a milostí hrdlu našemu.<
*

*

*

Připomenul jsem vám dnes čeho na té pouti pozemské nám
potřebí, abychom cíle života věčného šťastně dosáhli. Nezapo
meňte, že duše vaše odíti se musí v roucho spravedlnosti a že
zásobi'ti se musí poklady, za něž nebe koupiti lze, totiž zásluhami
dobrých skutků. Jakož pak třeba jest, roucho spravedlnosti be
dlivě ošetřovati, a káže-li potřeba, je vyčistiti a vyspraviti: tak pa
matujte, nejmilejší i na ten pokrm veledůležitý; jenž by vás před
hladem na poušti života chránil, pokrm to milosti Boží, zvláště
pak vroucně a s důvěrnou pokorou přijímejte ten pokrm nebeský
v nejsv. Svátosti vám božským Vykupitelem pozůstavený'jako po
silu a záruku k životu věčnému. Na konec pak připomenu vám
povznášející příklad o cudně sv. mučennici z pronásledování čín
ského před 100 lety. Když r. 1790 vzplanula tam krvelačná zášť
pohanů proti křesťanům, dlouho skýtala tato zbožná žena missio
nářům křesťanským úkryt v domě svém; však čeho nevyslidí
zloba zlorádce 'pekelného'! Brzo padlo podezření na ženu tu, že
ona missionáře u sebe přechovává; dobře předvídajíc. co ji čeká,
s vroucí zbožnosti přijala svaté svátosti, aby, jak pravila, s důvě—
rou mohla předstoupiti před tvář Boží. Netrvalo dlouho, pocho
povó pohanských Mandarinů vnikli do domu jejího a nenalezše
kněze, kterým ona bezpečný odchod zaopatříla, ihned oznamih ][
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pomstu, že sama vytrpí na kříži, který pro missionáře připraven
byl. »Staň se vůle Boží, odpověděla; jen jednu prosbu mám
k vám, abyste pří mé smrti nechali na mém těle má šaty.c Jakož
v životě čistotu cudnou zachovala, nechtěla si jí nechat pokálet
ani při smrtí pustou chátrou pohanskou. O tu milost i my prosme
častěji vžívotě, by nám zachováno bylo roucho naší spravedlnosti
křesťanské, bychom v, něm před Boha předstoupiti mohli; po
prosnie za to i nyní. 0 ježíši, Spasiteli náš. chraň nás před roze
dráním a ušpiněním roucha spravedlnosti ; uděl nám milost k získání
si zásluh pro nebo a dopřej, abychom k odchodu na věčnost
nejsvětější Svátosti posilnění byli. Ty pak, bolestná Rodičko Boží,
oroduj za nás. Amen.

HFQĚGŠH

Kristus vzor hlavních ctností.
Sedmero postních kázani,
jež sepsal a přednesl KLEMENT MARKRAB.
[.

Kristus příklad pokory.
vUčtc sc ode mne.:
Mat. 11, 29.

již tedy, bratří nejmilejší, nastala nám doba svatópostní,
doba svatého lkárzí a vzdychání, doba zkroušcných modliteb a po
božností. jak ztrávíme tuto dobu, aby nám byla časem příjemným
.pro duši, abychom po uplynutí té doby byli duchem obrození,
obnoveui. občerstvení a tak slaviti mohli své duchovní z mrtvých
vstání? Chceme-li s Kristem z mrtvých vstátí, musíme s Ním
umříti. Musíme umříti hříchu. Musíme nahlédnouti do svého nitra,
a nalezneme-li tam nějakou méně ušlechtilou náklonnost, musíme
ji vyvrátiti ze srdce dokořán. Ano dokořán, až do posledního
kořene. Hřích jest zakořeněn v srdci lidském hluboko. Některé
kořeny hříchu jsou hlavní. To jsou známé hlavní hříchy. Podaří-lí
se nám s milosti Boží tyto hlavní hříchy ze srdce vyvrátiti, pře
můžeme snadno i ostatní z těch hlavních vzrůstající, íbudeme
duchem obrození a slaviti budeme své duchovní z mrtvých
vstání.
Ale kterak, moji drazí, poznáme rozličné kořeny hříšné,
tkvící hluboko v útrobách „naší přirozeností? Musíme si postaviti
před oči svého Pána a Spasitele jakožto vzor hlavních ctností,
jimž odporují hlavní hříchové. Rozjímajice pokoru Kristovu, po
známe ohavnOSt pýchy; uvažujíce dostatečnost Kristovu, poznáme
ohavnost lakomství; pozorujíce čistotu Kristovu, poznáme ohav
nost smilstva; hledíce na soucitnost Kristovu, poznáme ohavnost
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závisti; patříce na tichost Kristovu, poznáme ohavnost hněvu;
majíce před očima střídmost Kristovu, poznáme ohavnost obžerství;
připomínajice sobě horlivost Kristovu, poznáme ohavnost lenosti.
Budeme se tedy obírati v sedmeru postních kázaní se svým

Spasitelemjakožtopříkladem sedmera hlavních ctností.

Tak ukážeme se býti poslušnými jeho slov: »Učte se ode mne,c
a můžeme se nadíti za to hojného požehnání.
Přistupme již k prvnímu rozjímání svatopostnímu: Kristus

příklad pokory.

Pojednání.
1. Představme si v duchu město jerusalém za knížete kněž—

ského Kaiíáše. jest noc před velikonocí židovskou. Najedné hoře
za městem jest zahrada, v té zahradě několik mužů. Jedni roz—
mlouvají, druzí Spí, jeden se modlí. K tomuto přistoupí z nena
dání ozbrojení mužové, sváží Mu ruce, odvádějí Ho ze zahrady,
smýkají s Nim cestou kamenitou a dodávají l'lo jakémus soudci.
Ten si činí ze zajatého posměch, jeden pak ze sluhů soudcových
osměluje se udeřiti I—lov tvář. Odtud vedou zajatého k druhému
soudci, kdež mnoho přísedících, a ti všickni odsuzují I-Iopo krátké
rozmluvě k smrti. Odsouzený odevzdán soudním sluhům k ostří
hání do rána; oni pak plivají Naň, posmívají se Mu, tepou Ho
pěstmi do tváře i do hlavy. Z rána vedou odsouzeného k třetímu

soudci, aby rozsudek smrti dal vykonati. Tento nechce a odesílá
odsouzeného k čtvrtému soudci, kterýž učiniv si posměch 2 ne
známého muže, vrací jej soudci předešlému. 'Konečně tedy stává
se všemu lidu po vůli, a muž, jejž byli zajali v zahradě, z roz
kazu třetího soudce přeukrutně jest zbičován, trním korunován
i jinak ztrýzněn, k smrti kříže odsouzen, křižem obtížen a veden
na místo popravné za městem. Nekráčí Sám, ale uprostřed dvou
zločinců, kteříž mají býti spolu s Ním ukřižováni.
již tedy visí na kříži Ten, jenž byl zajat v zahradě a vláčen
od soudce k soudci. Téměř nikdo Ho nelituje, nikdo neomlouvá,
nikdo nezastává. Všickni se radují z jeho muk, i ti, kdož jsou
s Ním ukřižování. A tak umírá On, ode všech lidí opuštěn a za
vržen, jako nejhorší člověk, jako nejbídnější tvor.
A kdo jest. moji drazí, tento muž ode všech opuštěný a
zavržený, tolik ztrýznčný a k nejhorší smrti odsouzený? jeho
jménem prorokoval před dávnými časy žalmista Páně: rjá pak
červ jsem a ne člověk, pohanění lidí a povrhel obce. Všichni,
vidouce mne posmívali se mně, mluvili rty a hýbali hlavou.
Zbodli ruce mě i nohy mé, sčetli všechny kosti mé. Rozdělili
sobě roucha má, a o můj oděv metali los.< Z. 21, 7, 8. 17. 18.

19. Ano, na onom ukřižovaném vyplnilo se, co prorokoval pro
rok Isaiáš: »Nemá podoby ani krásy; jest potupen jako nejpo—
slednější, vydaný od Boha k záhubě.: Is. 53, 2—4. jestit' tedy
ten ode všech zavržený, Opuštěný, potupený za nejhoršího vyhlá
šený --—Pán aSpasitel náš ježíš, požehnaný Syn Otce nebeského.
ó, žasněte národové, divte se nebesa! Stalo se, co napsal svatý
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apoštol Pavel: »Kristus, jsa ve způsobě Boží nepoložil toho Sobě
za loupež, že jest roven Bohu, ale Sebe Samého zmařil, přijav
způsobu služebníka, ku podobenství lidí učiněn a ve způsobu na
lezen jako člověk. Ponížilt' sebe samého, učiněn jsa poslušným až
k smrti, a to k smrti kříže.<<Filip. 2, 6 8. Tak tedy zjevil se
zrakům světa Pán nebes izemě: nejslavnější jako nejbídnější, nej
mocnější jako nejslabší, nejsvětější jako nejhříšnější, nejpřednější
jako nejposlednější.
V tom, milí křesťané, spočívala hluboká pokora ježíše Krista,
kteráž nemá sobě rovné. Pán a Spasitel náš ]ežíš Kristus byl si
vědom jasně a náležitě Svých božských vlastnosti a předností,
Své neobmezené nad světem moci a vlády, Své odvěčné slávy a
blaženosti, Sve' svatosti & dokonalosti, ale tajil všecky tyto vlast
nosti a přednosti pod způsobou smrtelného, bídného, hříšného
člověka. Ne, že by byl vtěliti se musil, ne že by byl musil
trpěti a umříti, ale že vzal na sebe člověčenství a všeliké muky
dobrovolně, že ponížil Sebe Samého, v tom ukázala se pokora
Kristova.
2. Nyní, křesťane, srovnej s pokorným Beránkem Božím
sebe samého. Kristus ponížil sebe samého dobrovolně; tebe po—
nižuje tvá přirozená nedostatečnost a mravní nedokonalost.
Máš sice mnohé přednosti tělesně i duševní, přirozené i nadpři
rozené; ale zdali jsi nepřijal všeho z rukou Božích ? Zdali bys co
byl, měl a uměl, kdyby ti Bůh stále nepřispíval? Zdali neužíváš
darů tobě propůjčených často proti vůli Boží, proti svému spa—
sení, ke zkáze bližního? Zdali nemusíš uznati, že jsi přes všecky své
dobré vlastnosti bídným tvorem, neužitečným služebníkem? Když
takto o sobě smýšliš, ceníš se dle pravdy, a sebe samého dle
pravdy ceniti — jest pokora.
Ale možná, že tak nesmýšlíš. Možná, že na svých před
nostech skutečných neb domnělých příliš sobě zakládáš, svých
pak křehkostí neb převráceností pranic sobě nevšímáš. Pak sebe
samého přeceňuješ, a sebe samého přeceňovati — jest pýcha.
O, jak velice protiví se pýcha pokornému Beránku Božímu!
Kristus Pán jcst nejbohatší, jemu náleží všecken svět, jeho bo
hatství nemůže Mu také nikdo odejmouti; a přece miloval chu
dobu, ji ctil, ji přednost dával. A ty, člověče, chtěl bys ukazo
vati s chloubou na své domy, pole, luka, zahrady, stáje, sýpky,
stodoly, šaty, šperky, peníze, bohaté příbuzné, ty bys chtěl chu
dými pohrdati, jich s ošklivosti se stranitiř Nevíš-li že jest ti
všecko od Boha jen zapůjčeno, že užíváš všeho jen do času, že,
jako jsi s Sebou ničeho na svět nepřinesl, tak také ničeho s sebou
se světa ncodneseš? Nemůže-li tě jediný nešťastný okamžik všeho
časného zboží zbaviti a k nejbídnějším žebrákům přídi-užití?
Kristus Pán jest nejmočnější, jemut dána všeliká moc na
nebi i na zemi, před Nim skláněji kolena obyvatelé nebeští, zemští
i pekelní, a přece se neštítil hladu a žízně, bolesti a zármutku,
křivdy, potupy a jiných strasti pozemských. A ty, člověče, chtěl
bys se honositi svou silou, svou sličnosti, svým zdravím, svým
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mužným věkem, ty bys chtěl hřešiti na tyto dary Boží lakotným
sháněním zisku, nestřídmostí, prostopášnosti? Nevíš-li, že všeliké
tělo jest jako kvítí polní, že dosti malý úraz zdrtiti může sílu
tvých kostí, na kterou nyní samolibě spoléháš?
Kristus Pán jest nejslavnější, slávu Jeho zvěstují nebesa
i země, a přece snášel milerád všeliké pohanění, nezlořečil, když
Mu zlořečili, nehrozil, když se Mu rouhali, ne-vzpouzel se, když
Mu protivenství činili. A ty. člověče, nechtěl bys snésti ani nej
menšího příkoří od svého bližního, ty bys chtěl vzplanouti hněvem
pro nepatrné slovo, jež—prohodil tvůj bližní, nemaje ani zlého
úmyslu? Jednáš-li ty lépe, než tvůj bližní? Jsi-li ty jediný bez
chyby?
Kristus Pán jest nejsvětější. Jeho srdce, Jeho ústa, Jeho ruce
nejsou poskvrněny ani nejmenším hříchem, a přece nad lidi se
nevypínal, bloudících nezatracoval, hřešících neodsuzoval, ne
přátel nepomlouval, moudrým a zkušeným rozumu neupíral. A ty,
člověče, chtěl bys se povyšovati nad svého bližního jedině proto,
že sám nejsi zloděj, dráč, cizoložník, ty bys ho pro hříchy jeho
zatracoval, o něm nejhorších věcí se domýšlel, jeho chyby ostrým
drobnohledem pozoroval, jeho radou a zkušeností pohrdal? Kdož
ví, zdali hříchy v hlubinách tvé duše tajenó nejsou rovněž tak ve—
liké, jako zjevné nepravosti tvého bližního? Kdo ti ručí za to, že
nebudeš i ty pro své hříchy zatracen?
Aj. milí křesťané, tak zahanbuje pokora vtěleného Syna Bo
žího naši pýchu! Nuže, chceme-li dojíti milosti u Boha, uznejme
své duševní itělesné slabostí, mdloby, křehkosti, nedostatky a
nedokonalosti; pokořme se pod mocnou rukou Boží dobrovolně,
ochotně, srdečně; následujme Beránka Božího, jenž Sebe Samého
ponížil, učiněn jsa poslušným 'až k smrti kříže. Následujme Krista
v ponížení a budeme s Ním povýšeni, jakož psáno jest: »Protož
i Bůh povýšil ho a dal jemu jméno, kteréž jest nad všeliké
jméno, aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, nebeských,
zemských i pekelných, a každý jazyk vyznával, že Pán Ježíš
Kristus jest v slávě Boha Otce.c Fil. 2, 9—11. Amen.

lI.

Kristus příklad dostatečnosti.
»Lišky mají doupata a ptáci nebcští
hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by
hlavu sklonil.:
Luk. 9, 58.

Nejmilejší! V prvním svatopostním rozjímání uvažovali
jsme pokoru Syna Božího, jenž ponížil Sebe samého tak, že přijal
na Sebe způsobu smrtelného člověka a nezpěčoval se smrt kříže
podstoupiti. Viděli jsme, an nejbohatší ukázal se býti nejchudším,
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nejmocnější nejslabším, nejslavnější nejopovrženějším, nejsvětější
největším hříšníkem. Patříce na tento příklad pokory, poznali
jsme ošklivost pýchy; poznali jsme, jaká to zaslepenost, když
člověk na darech od Boha propůjčených sobě zakládá, svých
pak slabostí a nedokonalostí zhola nic sobě nevšímá; poznali
jsme, jak veliký rozdíl mezi smýšlením Kristovým a smýšlením
naším!
Ano, veliký rozdíl mezi Kristem a námi též, co se týče
majetku. My hříšní lidé chceme míti stále více, nejsme spoko
jeni s málem, nemáme nikdy dosti, což se jmenuje lakomství;
avšak ježíš Kristus měl dosti na tom, že uhájil své časné živo
bytí, byl dostatečný. O tom svědčí jeho vlastní slova: »Lišky

mají doupata a ptáci nebeští hnízda, ale Syn člo

věka nemá, kde by hlavu sklonil.e< Slyšíte,křesťané?Syn
člověka, to jest Syn Boží, jenž přišel na svět ve způsobě člověka
neměl ani tolik vlastního místa, kolik ho má polní zvěř a ptactvo
nebeské; byl tak chudý, že neměl ani, kde by hlavu sklonil. A byl
při tom nejvyš Spokojen. V tom ukázala se druhá hlavní ctnost Kri
stova : jeho dostatečnost, že měl dosti na tom, co měl, že byl
s málem spokojen.
Bude tedy předmětem druhého svatopostního rozjímání:

Kristus příklad dostatečnosti.

Pojednání.
[. Milí křesťané! Náš božský Spasitel naučil se býti dosta—
tečným již v domě otcovskóm, dokud byl nedospělý. Bylt' od
kázán úplně na Svého pěstouna, sv. josefa. A tento, chudý řeme
slník, tesař, čeho mohl poskytnouti božskému pacholíkovi? Pouze
a—jedině, nač stačily jeho síly, co vydělaly jeho ruce mozolné.
ježíš v domě otcovském netrpěl sice hladu a nahoty, ale ne
zakusil také, co je hojnost, přepych, blahobyt. Ale to právě la—
hodilo jeho smyslu obrácenému k vyšším věcem; bylt' spokojen
vždy s málem, s nejpotřebnějšim.
„Když Pán ježiš věkem dospěl, vyučil se u Svého pěstouna
řemeslu tesařskčmu, pomáhal mu v jeho stáří a živil tak Sebe
i své rodiče až do třicátého roku svého věku. To bylo vůbec
známo u židů, a proto nazývali Pána ježise, i když opustil
Své řemeslo a Svůj domov, synem tesařovým neb i tesařem
z Nazareta.
jinak bylo, když Pán ježíš, jsa ve třiciti letech, počal ká
zati o království nebeském. Od toho dne chodil po Své vlasti
5 místa na místo, nikde dlouho nepobyl, neměl stálého bydliště,
vlastního domova a přístřeší. V Pismě sv. nazývá se sice město
Kal'arnaum městem jeho. ale pouze v tom smyslu, že tam býval
nejčastěji.

——A jak byl

Pán ježíš živ;> Co jidal? Odkud

bral

pokrm, když řemesla neprovozoval & vlastních důchodů neměl?
Toho. se můžeme domysliti .podle napomenutí, kteréž dal Svým
učennikům, když je posílal kázat. Reklt' „Výslovně, by nebrali
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s sebou na cestu ani měšce s penězi ani mošny s potravinami,
ale aby jedli a pili, co jim dobří lidé předloží.c Mat. 10, 9. 10.
Luk. 9, 3. 10, 7. Nelzet pochybovati, že Pán a Spasitel náš Sám
činil, k čemu napomínal Svých učenníků, že jedl, co Mu kdo dal,
že si nevybíral, že ničím nepohrdal. že přijal každé sousto s vdě—
kem, a nikdo-li Ho nepozval k jídlu, že trpěl hlad, ale mlčel a
byl spokojen. ——A kterak se Pán Ježíš šatil? Když napomínal
Svých učenníků, by nebrali s sebou na cestu ani dvou sukní ani
dvojí obuvi ani hůlky, Mat. 10, 10. Luk. 9, 3., můžeme říci
na jisto, že Sám bral za vděk jedním rouchem a jednou obuví.
Jako židé vůbec, tak nosil i Pán Ježíš na pouhém těle roucho
spodní. vlněné, tkané, kteréž se podkasávalo opaskem, jemuž se
říká v Písmě sv. sukně, a přes toto roucho svrchní, sešívané,
soukenné, jemuž se říká vPísmě sv. plášť, a jehož se užívalo i za
přikrývku ke spaní. Toto dvojí roucho pořídily Pánu Ježíši
zdarma některé nábožné ženy, o nichž svědčí Písmo, že Mu po
sluhovaly ze statků svých. Luk. 8, 3. Pán Ježíš nosil, co dostal,
dokud to bylo dobré; do zásoby, po vystřídání neměl ničeho.
A nyní, duše křesťanská, můžeš si již představiti v duchu svého
Pána a Spasitele: nic na hlavě, nic na krku, nic v rukou, pouze
sukni s opaskem & plášť na těle a jednoduché podešve s ře
menky na nohou; a přece spokojen. přece vesel, přece přívětiv
ku každému. Může-li býti větší dostatečnosti?
Svého vrcholu dostoupila tato ctnost Syna Člověka, když
pněl na potupném dřevě kříže. Tu jest zbaven jediného majetku
svého; vojáci, kteříž Jej ukřižovali, rozdělili se o plášť Jeho,
učinivše z něho čtyři díly, ale sukně Jeho, že byla nesešívaná,
veskrze tkaná, neroztrhli, nýbrž nechali jí celou jednomu, na
něhož padl los. Mat. 27, 35. Jan 19, 23. 24. Tak se naplnilo,
co byl předpověděl korunovaný prorok jménem Mesiášovým:
»Rozdělili sobě roucha má a o můj oděv metali los.<< Z. 21. 19.

Ba, co více! Kristus, jsa na kříži, neměl skutečně, kam by hlavu
položil. Lotři, kteříž byli s ním ukřižování, byli šťastnější, mohli
aspoň svou hlavu na kříž položiti; Syn Boží měl se hůře, nemohl
Své hlavy na kříž položiti pro trny vyčnívající zJeho bolestiplné
koruny. Kristus neměl ani umíraje, kde by hlavu sklonil.
2. Hledě na tento příklad Ježíše Krista veliký apoštol Jeho,
sv. Pavel, piše: »Jestiť veliký zisk pobožnost s dostatečnosti. Nic
zajisré na tento svět jsme nepřinesli, bez pochyby také nic od
nésti nemůžeme. Ale majíce pokrm a čím bychom se odívali, na
tom dosti mějme.. 1.Tím. 6, 6—8. On pak sám byl mezi prvními,
kteříž následovali Spasitele v Jeho dostatečnosti; nebot“ vyznává
v epištole ku Filipským 4, 11. 12: »Naučil jsem se dosti míti na
tom, což mám; umímť i nasycenu býti i lačněti, hojnost míti
i nouzi trpěti.: V tom tedy záleží křesťanská dostatečnost, když
máme dosti na tom, což máme, když jsme spokojeni i s málem,
s nejpotřebnějším.
.
Přemýšlej, křesťane, zdali smýšlíš skutečně tak, jak tě vyučil
tvůj božský Spasitel Svým slovem i příkladem. Kristus měl dosti
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na tom, což měl, a ty snad nemáš dosti nikdy, ty snad lačníš
a žízníš po věcech časných, jakoby v nich spočívala tvá věčná
blaženost? Kdyby tomu tak nebylo, proč bys se dřel až do
úpadu, proč bys se lopotil až do zchromnutí údů, proč bys pře
mýšlel dnem i nocí 0 zbohatnutí, proč bys své nastřádané zboží
tak úzkostlivě chránil a zamykal, & máš—liz něho něco vzíti a ně

komu dáti, vzdychal, jakoby ti sáhal na hrdlo? Pozoruješ-li, že
se kloní tvé srdce k časným statkům více, než slušno, že jsi oddán
lakomství? Ano v tom záleží lakomství, že člověk nemá nikdy
dosti na tom, co má, jakož svědčí obecné přísloví: »Lakomec se
nenasytí, vždy chce víc a více míti.v A tak jest lakomství opa
kem křesťanské dostatečnosti a proto hlavním hříchem.
Arcit' každý hřích má svou výmluvu, a tedy i lakomství.
»Nestarati se o chléb vezdejší,c řekne mnohý, »nepracovati a
spoléhati se na pómoc od Boha a od lidí, tot' věc nerozumná.
jak bych byl živ? Mám snad býti jiným lidem na obtíž? Mámtre
snad nehodně před nimi ponižovati? Není-li lépe býti svým pánem,
býti neodvislým,

nikoho

nepotřebovatiřk

———
Skoro

bych,

muj

drahý, s tvou řečí souhlasil. Na sebe dělati není hanba, a komu
se nelení, tomu se zelení. Jenom o jednu věc při tvém pečování
vezdejším se bojím: aby ti nebyla mamona nade vše. abys ne
zapomínal pro ní na Boha, na svědomí, na spaseniduše! Kéž bys
tedy tak zápolil s věcmi časnými, bys nepozbyl věčných!
»Ostatnč,c namitneš mi snad ještě, »kdybych byl sám. ani
bych mnoho nedbal; ale jsou děti, co by z nich bylo, kdybych
jim něčeho nezahospodařil; jsou tu příbuzní, chudí, lidumilné
ústavy a spolky, ti všickni čekají též na mou pomoc a podporu.<
_— Souhlasím i s takovouto řečí. Starati se () časné věci, aby se
mohlo dáti jiným, může býti dokonce ctností; ale jenom dojiSté
míry, jak se tato míra překročí, stane se časné pečování hříchem,
lakomstvím. jsou-li ti peníze pouze prostředkem, abys mohljiným
dobře činiti, jednáš rozumně, šlechetně; paklí ti jsou cílem života,
jednáš nerozumně, lířešíš, jsi oddán lakomství. ___ Dobré jest
šetřiti a střádati, aby byly děti slušně zaopatřeny; ale to není
ještě všecko, nýbrž pouhý přídavek k jiným vyšším věcem. Dáš-li
dětem řádné vychování, naučíš-li je pobožnosti, pracovitosti, šetr
nosti, střídmosti, mohou býti šťastny v každém stavu a povolání
i při skrovném věnu a majetku; pakli svým dětem oněch ctností
nevštípíš, neučiní jich šťastnými ani sebe větši mohovitost, ale—
bude jim spíše příčinou hýřivosti, marnotratnosti a jiných hříchů,
a tak příčinou časné i věčné zkázy. ——Dobré jest, starati sc, by
dítky, když dospějí, uzavřely sňatek výhodný a dostalo se jim
dobrého bydla; ale hledí-li rodiče neb i děti samy pouze neb
hlavně na peníze a nikoliv na náklonnost srdce, zklamou se ve
lice. Veliké věno nedělá muže; málo po věnč, není-li ctnost
při ženě.

Varuj se tedy jedenkaždý znás lakomství. Nepřikládej srdce
svého k časným statkům. Pomni, že nejsou cílem života, že není
v nich pravé blaženosti. Pamatuj, že žádost zbohatnouti jest ko—
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řenem všeho zlého, uvrhujíc lidi v mnohá pokušení v nesčíslné
starosti a ve věčné zahynutí. Následuj ježíše Krista jenž neměl
kde by hlavu sklonil, a byl přece nejvýš Spokojen. Uč se od Nčho
býti dostatečným, přestávati na mále, nežadati sobě bohatství.
Pak budeš opravdu bohat, budeš bohat v Bohu, budeš sobě sklá
dati poklady nehynoucí v nebesích. Amen.

llI.

Kristus příklad čistoty.
»Spanilý's tvářností nad svny lidské;
rozlita jest milost na rtech tvých.:
Žalm 44, 3.

Toho času, když chodil Pán ježíš po Své vlasti, hlásaje slovo
života a dobře čině všem lidem byl mezi úřadníky římskými
v zemi židovské jeden, jenž posuzoval všecky události svého času
'střízlivě'a spravedlivě. Tento muž, jmenem Publius Lentulus, psal
radě města (tma o Pánu ježíši, popisoval jeho postavu, tvářnost
a povahu a doložil ku konci. že jest Pán ježíš nejkrásnější mezi
syny lidskými. Tak si také představují Pána ježíše všickni, kdož
koli věří v Ného. Vyplniloť se na Kristu Pánu, co napsalo Vy
kupiteli korunovaný prorok; řka: »Spanilý's tvářností nad syny
lidské: rozlita jest milost na rtech tvých.a
Ano, moji drazí, nejkrásnější mezi syny lidskými jest Pán a
Spasitel náš ježíš Kristus, nejkrásnější, nejspanilejší, nejlíbeznější
Svou tváří a Svým vzezřením. Ký také div, když jest tvář zrcadlem
duše, když v tváři Kristově zrcadlila se jeho duše přesvatá, plná
milosti a ctnosti? Na tváři Kristově bylo znáti, jak byl dostatečen,
maje dosti na tom, což měl, jsa spokojen s málem. O tom jsme
rozjímali minulou neděli. Dostatečnost Kristova byla nám dů
tklivým napomenutím,. bychom nepřikládali srdce svého k statkům
pozemským, jakoby byly cílem našeho života, naším blahem
svrchovaným.
jiná ctnost, která zářila z celého vzezření ježíše Krista, byla
jeho čistota. Kéž bychom se naučili od božského Spasitele i této
ctnosti přespanilé! Budet' tedy předmětem třetího svatopostního

rozjímání:Kristus příklad čistoty.

Pojednání.
1. Že Pán a Spasitel náš ježíš Kristus ostříhal svaté čistoty
co nejdokonaleji, jest obecným přesvědčením pravověřícího kře
sťanstva od počátku. A přece, moji drazí, v nemalých jsem ne—
snázích, maje mluviti o této ctnosti božského Spasitele. Neboť
ani Písmo sv. ani ústní podání nevypravuje o čistotě ježíše Krista
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výslovně a zevrubně. Mohu tedy mluviti o této ctnosti pouze dle
domyslu, srovnávaje některé okolnosti pozemského života Páně.
Dlužnot' obrátili zřetel k dvojí okolnosti: jak žili apoštolové, když
byli povoláni od Pána, a že byly účastny všech dobrodiní Kri
stových ženy, tak jako muži.
Nuže, jak žili apoštolové, když byli povoláni od Pána?
Všickni odřekli se svých žen a zachovávali stálou zdrželivost, Jan
pak, jež byl povolán v mladém věku, jako panic, zůstal panicem
a stal se proto miláčkem svého božského Mistra a Pána, byl
hoden odpočívati na prsou Jeho při poslední večeři a býti
ochráncem a živitelem Jeho panenské Matky. Co pohnulo asi
apoštoly k tak neobvyklému způsobu života? Snad to, že vychva—
loval před nimi Pán přednosti ustavičně čistoty? Nikoliv, nebot
apoštolové rozhodli se ku zdrželivosti hned na počátku, prve než
slyšeli, jak vyvyšoval Pán Ježíš panictví nad manželství. Což tedy
je pohnulo k tak neobyčejné, rekovné ctnosti? Nic jiného, než
příklad Ježíše Krista. Sv. Jarolím píše: »Syn Nejvyššího tak jest
zaujat leskem svaté čistoty, že se ráčil naroditi z Panny neporu
šené, a Sám jest panicem a ženichem panen; Iipist. XXII. ad
Eustach. Ano, tak miloval Ježíš Kristus čistotu, že ji zachoval
vždy neporušenou. A příklad Jeho působil tak mocně na apoštoly,
že se odhodlali zcela svobodně a dobrovolně k podobnému způ
sobu .života.
Dále dlužno povážití, že všech dobrodiní Kristových byly
účastny ženy tak, jako muži. Dle mínění židovského bylo neslušno,
aby muž se ženou, třeba i vlastní, na veřejném místě se zastavil,
ji pozdravil, s ní rozmlouval. Ba co více? Zákonníci učili, že
ženy nejsou hodny veřejného vyučování. Raději prý hodití zákon
Boží do ohně, nežli ho vykládati ženám. Ale božský Spasitel
smýšlel zcela jinak. Rozmlouval vlídně se ženou Samaritánkou
u studně Jakubovy; býval hostem u Marty a Marie v Bethanii;
rád to viděl, když mu onano chystala večeři, tato pak. sedíc
u nohou Jeho, poslouchala Jeho učení; nebránil se, když Maria
k nohám Jeho se klonila, je slzami smáčela, líbala a vonnou
mastí mazala; neutrhoval se na matky, když přinášeli k Němu
své maličké, aby jim žehnal; neutrhl se ani na ženu cizoložnici,
když ji přivedli k Němu fariseové; rozmlouval srdečně se ženami,
kteréž plakaly nad Ním na Jeho cestě poslední; skládal ruce na
nemocné ženy jako na muže, hlásal evangelium ženám, jako
mužům. A hle, ženy jako muži vzhlížely k božskému učiteli
a divotvoru s neobmezenou posvátnou bázní a uctivostí. A to
zajisté jen proto, že není nalezeno při božském Pánu ani v myšlení
ani v pohledech ani v posuňcích ani v skutcích, co by se bylo
příčilo studu. Podobalt' se slunci, kteréž zůstává čisté, byt' i pa
daly paprsky jeho na kaluže, bařiny a jiná místa nečistá.
Ký také div? Ježíš Kristus obíral se v duchu neustále Svým
Otcem nebeským. Na Něj myslil, když se modlíval; na Něj myslil,
deŽ vyučoval ZáSĚUPYŠna Něj myslil, když uzdravoval nemocné,
křísrl mrtvé, vymltal ďábelství z posedlých; na Něj myslil, když
Rádce duchovní.
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vstával s lože a kladl se k odpočinku, na Něj myslil, kdyžjídával,
kdyz byl na cestách, na moři, v tichém příbytku imezi hlučným
zástupem. Otec nebeský byl jediným cílem jeho myšlení, jeho
tužeb, jeho radosti, všech jeho řeči a činů. Všecka ]eho bytnost
byla proniknuta žádostí líbiti se Otci nebeskému. A to proto, že
si byl vědom Svého vznešeného vnitřního důstojenství, že jest totiž
jedno s Otcem a Duchem Svatým. jakž se nemělo brániti toto
vědomí vnitřního důstojenství proti všemu, co jest mrzkého, ne
slušného, nesvatého? ]akž se nemělo jeviti toto vědomí Kristova
důstojenství nejjemnějším citem studu? jakž neměl trpěti Beránek
Boží nevýslovně veliké muky, když, jsa bičován v domě Pilátově
a přibijen na kříž na koře Kalvárii, roucha Svého byl zbaven
a tak na odiv lidu vystaven?
2. Pohled, křesťane, na tento vzor čistoty a rci sám u sebe,
zdali jsi se snažil dosud k tomuto vzoru se připodobniti čili nic!
Neni li i tvé vnitřní důstojenství vznešené? Nejsi—
—listvořen
k obrazu a podobenství Božímut> Není—
li tvá duše dechem Boha
nejsvětějšiho? Neni-li tvé tělo schránkou duše nesmrtelné, nej
ušlechtilejšim dílem Boží všemohoucnosti? Náležíš tedy s duší
i s tělem Bohu, Stvořiteli; nejsi svůj, ale Boží. ——Považ dále, že
Syn Boží, vtěliv se, připodobnil tě k Sobě a učinil tě Svým

bratrem, vykoupil tě Svou krví drahocennou, nasycuje tě Svým
tělem a Svou krví, uzpůsobuje tvé tělo k slavnému z mrtvých
vstání, chce je připodobniti k tělu jasnosti Své chce je pojmouti
spolu s duši do slávy věčné. Náležíš tedy s duší i s tělem Bohu,
Vykupiteli; nejsi svůj, ale Kristův. — A posléze nestal- li s se na
křtu sv. chrámem Ducha Svatého? Nebýváš—liod Něho posvěcen,
kolikrátkoliv přijímáš sv. svátosti? Náležiš tedy s duší i s tělem
Bohu, Posvětiteli; nejsi svůj, ale Ducha Svatého.
Považ, křesťane, jak vznešené jest tvé lidské a křesťanské
důstojenství, a jak ostražitého máš na toto důstojenstvi upomí—
natele. Upominatele? Ano, Bůh vštipil v tvou přirozenost jakýsi
jemný cit, který tě upomíná na tvé lidské a křesťanské důsto
jenství, který ti praví neomylně, co s timto důstojenstvím se snáší
a co nesnáší, co se sluší a co se nesluší. Tento cit jest bezpečným
strážcem svaté čistoty, dokud není otupen. jakmile se přiblíží
k tobě duch nečistý s pokušením vnitřním nebo zevnitřním, roz
bouří“se celé tvé nitro, vře v tobě krev klokotem, poleje tvou
tvář ruměnee, zaleskne se tvé oko hněvem, probudí se v tobě
stud. Ano, tot onen tajemný cit, který vštípil Bůh v tvou přiro
zenost, a který ti ukazuje neomylně, co se sluší na tebe jako
člověka a křesťana, a co se nesluší. Tento cit studu jest jako
anděl, který stojí 3 dobytým mečem u brány tvého vnitřního
ráje, bráně, by nevešlo do ráje tvého srdce nic nehodného, nic

neslušného.

A ty, křesťane, mohl bys sobě libovati v myšlénkách, žá
dostech, pohledech, řečech, posuňcích a skutcích, které se příčí
studua které urážejí tvé lidské i křesťanské důstojenství? Ty bys
chtěl sloužiti hříchu. který mezi křesťany nemá býti anijmenován,
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t. j. ani podle jména znám? Což jsi neslyšel nikdy, že nás nepo—
volal Bůh k nečistotě, ale k svatosti I. Thes. 4, 7.1? že jsme
chrám Boží, a že, kdo chrámu Božího poskvrní, toho Bůh zatratí
I. Kor. 3, 16. 17.? že nečistí královstvím Božím vládnouti nebudou
Efes. 5, 5. Gal. 5, Zl.? Což jsi nevuvážil nikdy, k jak žalostným
koncům přivádí člověka smilstvo? Ze hubí sílu, zdraví a sličnost
těla.> Ze ranívá slepotou ducha, takže člověk nemůže ani svého
myšlení k Bohu“obrátítiř Že naplňuje člověka odporem k modlitbě,
k slovu Božímu, k sv. svátostem a svádí ho tak k nevěře? Že
probouzí v srdci červa, který hryze & nedá nikdy pokoje?v Že činí
člověka necitelným k ubohým obětem jeho náruživostí? Ze svádí
člověka k marnotratnosti. jejíž konec bývá žebrácká hůl &mošna?
Že, kdo se nevyplete z osidel smilstva v čas, stíží se polepší a
umře v nekajicnosti neb v zoufalství? Není-li to vše důkazem, že
smilst'vo jest hříchem hlavním, kterýž odporuje přímo čistotě?
Vímť já dobře, proč mnohýznás tak málo se podobá svému
Spasiteli, proč tak málo bdí nad čistotou svého srdce. Nevyplňujc
ještě celé tvé duše touha. po Bohu, jako vyplňovala duši Ježíše
Krista, a to proto, že'se neobíráš ve svém srdci s Bohem, jako
se s Nírn obíral tvůj Spasitel. Něco musí míti srdce lidské, co by .
je bavilo a blažilo; není-li to Bůh, jest to svět.
Budiž tedy naší péči a snahou, aby oheň lásky Boží nikdy
nevyhasnul v srdci našem, ale stále v něm plápolal. Tento oheň
nedopustí pak, aby se vznítil v srdci našem nějaký oheň nečistý.
Umývejme roucho čistoty, které jsme přijali na křtu svatém,
v krvi Beránka Božího, ve svátosti pokání ,a oltářní, a zacho
váme je bez poskvrny až k soudně Stolici Pána našeho ježíše
Krista. Amen.
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Listy katechetické.
ages!
Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování;

Pýcha. předchází pád.

Svatý

Petr Gonzales

uslyševjako mladý muž, žejme—

nován jest děkanem kapitoly, nemoha ukrotitilctižádostivost svou,
vychvaloval sám sebe a dal si překrásného koně osedlati a pro
jížděl na něm celé město, aby všichni o něm mluvili. Octnuv se
na jednom místě, kde právě bylo mnoho zevlujícího lidu, dal koni
ostruhu, kůň se vzpřímil a hodil jezdce v celém parádním oděvu
do kalužiny, plné bahna. Lidé se dali do hlasitého smíchu. pískotu
a posměchu, čímž hrdý mladík velmi zahanben byl. Tu přišel
Petr k poznání své pýchy a přede všemi nahlas zvolal: »Když
mne svět v ten samý den, kde jsem mu holdoval, tak má v po
směchu, tedy i já mu záda ukáži a život svůj spasitelněji tráviti
budu.: A jak byl 'řekl, tak také učinil.
Pýcha pád vždy plodí,
za ní hanba chodí.

Dobrý prostředek proti pýše.
jistý kněz, byv často k pýše a marné cti pokoušen, napsal
na zeď svou jména základních ctností, na př. dokonalá láska,
nejhlubší pokora, andělská čistota. Pokoušela—li ho pýcha, četl:
nejhlubší pokora. »Této nemám,: pravil k sobě, »nevím ani,
zdali jsem jen prvního stupně dosáhlc, a doložil: »A kdybys
všech ctností dosáhl, vzpomeň si na slova Páně: »Když jste
všechno učinili, co vám přikázáno jest, řekněte: jsme neužiteční
služebníci.:
Vystříhej se hrdosti,
přinášít jen žalosti.
Mehlera příkl.
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2. Lakomstvi.
Lakomstvž vede k ukrutností.

Dva bratři přicestovaliz Německa do Ruska, kdež se usadili.
Jednomu z nich se dobře vedlo a proto se oženil. Druhý měl
bídu a proto odplul do Ameriky. V Americe mu štěstí přálo,
takže si v pěti letech veliké jmění zachoval. Touhou po příbuz
ných, zvláště bratru v Rusku puzen jsa, vrátil se k bratru do
Oděsy, který na blízku města tohoto hostinec měl. Přijda do
hostince tohoto nalezl doma jen jemu neznámou manželku bra
trovu. Aby bratra, jenž se pozdě v noci vrátiti měl, tím více pře—
kvapil, odevzdal ženě jeho, aniž se jí byl prohlásil, kdo jest,
své papíry a drahocenné věci k uschování a odebral se do vy
kázané mu světnice k odpočinku. O půlnoci vrátil se bratr ještě
s jedním soudruhem. Žena ukázala mu svěřenéjí bohatstvía vza
tvrzelých srdcích podloudníků ozvala se lakola'a úmysl k vraždě,
která se ihned tím způsobem vykonala, že se vražedníci do svět
nice vedrali a spícího uškrtili. Zasloužcný trest je však v brzku
stihl. Neboť když se po vykonaném činu o jmění zavražděného
děliti chtěli, poznal hostinský z papírů v padlé oběti svého vlast
ního bratra. Uleknutim a lítostí dojat, vyznal se své manželce,
která o hrozném činu ničeho nevěděla; vběhl do světnice, vnížto
mrtvola ležela a hořckoval v zoufalství u lože zavražděného bratra.
V několika dnech sešílel.
Žádost peněz těžké hříchy plodí,
k loupeži a vraždě otroky své svodí.
Podstránského výkl.

Vyléčena' lakota.

Za času s_v. opata
Makaria
žila v městě Alexandrii
v tuhé zdrželivosti bohatá žena, která však tak lakomství oddána
byla, že ani haléře k dobročinnému účelu nevěnovala. Svatý
Makarius
věda o tom, chtěl ji z lakomství vyléčiti, a to způ
sobem zvláštním. I navštívil ji jednoho dne a pravil: »M'ohl bych
mnoho drahých kamenů, smaragdů a hyacintů převeliké ceny za
pět set zlatých koupiti. Chceš—li,kup kameny ty a zajisté mnoho
vyzískášm Lakomá “žena touto zprávou tak byla potěšena, že
radostí až k nohám sv. opata padla a ho zapřísahala, aby jí
k tomu štěstí dopomohl, ježto takto bude moci chudé tetě výbavu
dáti. Makarius odvětil: »Milerád vyhovím přání tvému, avšak
abys prve kameny ty viděla, poid' se mnou .do domu mého .
Načež žena odvětila: »jsem o tvé poctivosti úplně přesvědčena
a proto přijmi tuto pět set a vyjednávej sám s mužem tím.
Makarius přijal peníze a rozdělil je mezi chudinské ústavy, kteréž
řídil. ježto však kamenů dlouho neodváděl, otázala se ho konečně
žena: »jak pak se to má s kameny, ctihodný otče?: Makarius
odvětil: »Ještě téhož dne, když jsi mi peníze dala, koupil jsem
kamení a čekal, zdaž na ně přijdeš se podívat. Chceš—li,můžeš je
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po službách Božích v domě mém spatřiti. Nebudou-li se ti však
líbiti, můžeš od koupě upustiti.: S největší radostí doprovázela
ho do domu. Iuvedl ji nejprv do hořejšího poschodí, kde zmrza
čené ženštiny byly a pootevřev dvéře pravil: »Viz zde hyacinty!
Dole pak, kde jsou nemocní mužové, nalezneš smaragdy. Myslím,
že dražších kamenů na světě nenajdeš, avšak jak jsem ti již řekl,
chceš-li, dám ti pět set zlatých zpět.< Tu se paní ta zastyděla
a pravila: » ), jak mne to bolí, že jsem teprv- lstí k tomu při
vedena býti musila, co jsem z lásky k Bohu činiti měla. Děkuji
ti za tvé namáhání, že jsi mi pomohl, abych povinnost svou
k bližnímu činila a doufám, že nyní s pomocí Boží k věcem po
zemským vice nepřilnu, nýbrž bohatství vždy k dobrému užívati
budu.:

Mehl. příkl.

Zvláštní trest za lakotu.
Chudá žena měla slepici, která jí každodenně jedno vejce
snášela. Lena tím nespokojena, krmila ji tím pilněji, jsouc té
naděje, že denně dvě neb tři vejce od slepičky dostane. Slepice
však přílišným krmením ztučněla a přestala zcela nésti.
Kdo na mále nepřestává,
posledně nic nedostává.
Fr. Svoboda.

3. Smilstvo.
Výrok vznešeného panovníka.

Karel Veliký, císař, toho byl přesvědčení,že všelikýdruh
smilstva kletba Božíočekává,aproto říkával: »Pro tuto nepravost
celé říše i s panovníky zahynuly l<<[ kázal přísně trestatihříšníky
toho druhu. *)
Stolberg.

4. Závist.
Zám'st nez-ná mezi.

Svatý

Facius

narodil se r. 1190 ve Veroněva vyučil se

zl atníctví. Byl muž velmi ctnostný a dobročinný. Ze pak měl
m noho práce, pronásledovali ho ostatní 'zlatníci, a to ,tím více,
čím byl trpělivější. Konečně se odstěhoval do Cremony, kdež
vš eobccně byl ctěn a vážen. Touhou po domovu jat, navrátil se
op ět do Verony, kdež ho staří závistníci přivedli až do žaláře.
K (1yž však při povstalé válce Veronští žádali Cremonských 0 po
moc, udělili jim ji jen pod tou výminkou, aby Facius obdržel
sv obodu. Facius založil nyni řád sv. Ducha k obsluze nemoc
n ých, navštěvování uvězněných a potěšeni chudých, až jako do
z orce a vrchní správce téhož řádu v 80. roce věku svého r. 1272
zemřel.
,' Vyžeň závist z útrob svých,
z ní tak hrozný povstal hřích.
Šmída: Report.
*) Další příklady u VI. přikázaní Božího.
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.Ze závisti ďábelské přišla smrt na okršlek země.:
Kn. moudr. 2, 24.

Otec závidět synu.

]anu Lucemburskému,

králičeskému,kdyžse syn jeho

Karel z Francie r. 1333 do Cech navrátil a k tomu lid český
důvěrou se zdvihl co k budoucímu panovniku, se nelíbilo, co se
líbilo lidu českému. Záviděl otec synu přízeň lidu a proto mu
odňal správu zemskou a sám se přistěhoval na delší čas do Prahy
s druhou manželkou svou Beatricí.
V. VI. Tomek.

Pomstěná závist.

Když znamenitý malíř a řezbář Michael

Angelo

z Flo"

rencie do íma přišel, záviděli mu velmi Rafael urbinský a jinl
umělci. I zhotovil tajně Baccha. jak se Satyrem si hrá, co nej
mistrněji. jméno své barvou zastřel, ulomil soše ruku, natřel ji
a zakopal sochu na vinici, kde dům právě se stavěti měl. Avskutku
nalezli ji tam za rok, když ku stavbě domu kopali základy a ob
divovali se soše velmi umělecké. Také všichni umělci chválili
dílo to, jen Michael Angelo leccos na soše haněl, takže povstala
tuhá hádka. Rafael sám tvrdil, že dílo to má nesmírnou cenu,
a že by cena jeho byla nevyslovitelná, kdyby měla ruku. Tu vy
táhl Angelo schovanou ruku, ukázal jim zastřené jméno svéavy
pravoval. jak vše se' stalo. Zahanbeni odešli závistníci, vidouce, že
šli na lep.

Lohn. bibl.
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' Biblické karaktery při umučení Páně.
Konferenční řeči k studující mládeži.
Konalprofzjos. Havránek.
(Pokračování)
Il.

Poznej svůj lzřzc/z.

1. Dav nepřátel Kristových pod křížem;

2. lotři na kříži.

Znáte snad ono překrásné a důmyslné podobenství, jež
přišedši k nám z východu přeloženo jest do všech jazyků evrop
ských ajež dovedně zpracoval německý básník Riickert. Mám na
mysli povídku muže ve studní (viz JWeissovu Apologii). '
Pronásledován zuřivým slonem utekl se ubožák do cisterny.
Shora držel se rukou větviček slabého křoviska, nohou stál na
trávníku sporem,
.
_ kterýž vyrůstal z rozscdlin skály. v níž cisterna
vytesána. Kdyz poněkud nabyl rozvahy a předměty kolem sebe

__goo_
rozeznávati dovedl, počal se rozhlížeti po svém útulku. Ale kdo
dovede popsati jeho hrůzu? Dvě myši, bílá a černá, hlodaji ne.
ustále na kořenech křoviska. Ustane-li jedna, vystřídá ji druhá.
Trávník pod jeho nohou podemílají 4 červi s pílí nepřetržitou.
Na dně pak cisterny vine se hrozný drak. Hltavě otevírá svůj
jícen, lapaje dlouhým svým hrdlem po novém hosti. U hlavy
pak čeká slon a zuřivě dosahuje chobotem svým po své kořisti.
O, poznává nešťastník, že jest smrti zajatcem. jest ztracen jako
zvěř v osidlechwlovce. Ze srdce zmizela veškera naděje. Pro něho

není více žádné útěchy.
nežli na smrt.

jest

veta po životě jeho, nemyslí

Tak myslíte vy, tak myslím já a každý, kdož jest, jak býti
má. Než povídka pokračuje dále. V tomto beznadějném svém
postavení pozoruje, jak z ratolesti křoviska teče medosladká Šťáva.
V okamžiku zapomíná na svou tíseň. Neni sto, aby vnadám
chvilkové rozkoše vzdoroval, vztáhne ruce své, ssaje hltavě několik
těch kapek svůdného moku. Strach a smrt vyváženy naději na
malý požitek, trpká úzkost vytlačena nepatrnou rozkoší.
Takový jest člověk. Poznává, že zapředen jest v osidla
smrti a pro několik kapek sladkého moku pohrdá životem. Litu
jeme ho ne tak pro nebezpečí, jež mu hrozí, jako spíše pro jeho
nepochopitelnou lehkomyslnost a vyznejmež všickni, že ho ne
pochopujeme.
To, co jsem vypravoval dle německého básníka Ríickerta, jest
parabola, tedy ne skutečnost, ale důmy lná a pro předmět nás
výborně se hodí.
Líčil jsem vám předešle tři biblické osoby z umučení Páně
——Herodesa světáka, Piláta slabocha a žalobce Páně se zlým
srdcem — a poznáváte zajisté v těchto osobách vlastní hříchy,
do kterých mládež tak snadno upadá, hříchy, jež vespolek sou
visí, t. j. světáctví lehkovážné, s nímž v organickém spojení jest
neschopnost vzdorovati hříchu, z čehož pak přirozeným postupem
se vyvíjí zlá vůle, kteráž pro okamžitou rozkoš obětuje vše své
i bližního blaho. Na pamět si tu uvádím výrok francouzského
volnomyslitele Rousseua (Emil de“l education). Praví: »Znamenal
jsem, že zkaženi synové a dcery brzy stanou se ukrutnými
a zlými, neznají soucitu ani smilování; obětovali by otce, matku,
ano celý vesmír za, nejmenší svou rozkoš. Uživati jest jim
vším, vše ostatní ničím.x Každý zkušený znatel mládeže přisvědčí
výroku tomu.
Takový jest hřích. Tím odtrhuje se člověk od Boha — ale
člověk ve svém jednáni, smýšlení a toužení vždy k jakémusi účelu
spěje; není-li to Bůh, je to bytost mimo Boha jsoucí, tedy tvor.
Ale v tom tvoru hledá člověk sebe,

své blaho ——tedy sobectví

jest podkladem hříchu a hledě ku dvojí podstatě člověka, tělu
a duši, jest smyslnosti a pýchou ——anebo jinak: žádost očí,
žádost těla a pýcha života.
_
Ta jej pronásleduje na všech cestách jeho svými nástrahami,
marně před ní prchá; tu stává se jínoch podobným onomu muži
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ve studni, jehož jsem líčil, na něhož mnohonásobné čeká Záhuba_
Nešťastný jinoch! Mohl býti světlem ostatním druhům svítícím,
nadějí vlasti, ozdobou svých rodičů, chloubou svých učitelů; —
nyní propadá zkáze, stává se loutkou žádosti očí, žádosti těla
a pýchy života.
Mám užiti výroku, kterýž pronesl prorok Nathan k Davi
dovi? Ty jsi ten muž?
\
Moji milí! Předložiti vám chci tuto otázku, kterouž, abych
mluvil s moderním filosofem Nietzschem, spustiti bych chtěl
jako olovnici v hlubiny vaší duše, abyste učinili upřímné při
znání. Zodpověztež si každý z vás tuto otázku a poznáš—li, že na
tebe padá zákeřně tato výčitka, pak nejsi ještě ztracen, tebe volá
milost Boží, volá tě tak lákavě, tak dojemně, volá tě láska
božského Spasitele. Hodic si vocem ejus audieritis atd. (Dnes

uslyšíte-li jeho hlas.) Poznej

svůj hřích. Toto poznání vlast—

ního hříchu jest první krok ku pokání. Poznání hříchu vedlo
marnotratného syna ku polepšení, ku obrácení. Za tou příčinou
pozorovati budeme v památné této chvíli 2 biblické vrahy, již

jsou účastníkyKristova umučení: nepřátely Kristovy pod
křížem a oba lotry na kříži. Místonapomenutíuvádímvám
na mysl slova Mojžíšova: .Osvědčuji proti tobě dnes nebem
i zemí, že jsem předložil vám život i smrt, želmání i zlořečení.:
1. Ty sv. kříži! Tak dojemně kážeš nám tu lásku Spasitelovu,
tu lásku až k smrti, tu lásku divotvornou, jež převyšuje veškeré
myšlení lidské, kterouž vypovědčti nemůže žádný jazyk, jejíž
objem a obsah ;vymčřiti bude radosti naší na věčnosti, kteráž.
jak Písmo sv. praví, jest rozkoší blažených duchů. Jako paprsek bílý,
propustíme-li jej hranolem. rozkládá se v barvy duhové, v nichž
znamenáme barvu žlutou (intensivní světlo), halovou (barvu che
micky účinnou) a červenou (teplo): tak láska Ježíšova jeví se
v nejrozmanitějších způsobech, ale nejpodivnějšiutéměř nepocho
pitelná jest láska, kterouž Bůh chová a projevujekhříšníkům.
A tuto lásku dnes chceme pozorovati. Te' nepochopí, kdo se
vzdaluje kříže, maje se za spravedlivého a domnívaje se, že on Krista
nepřibil na kříž, ale kdo v pokoře a lítosti poznává svůj hřích,
jenž Kristu připravil ten trpký křiž.
Poslechněme slova, kterýmiž Ukřižovaný lásku tu projevuje.
Slova ta platí hříšníkům, za hříšníky se modlí: »Otče, odpusť
jim, nebo nevědí co činí.: K hříšníku pronáší slova: »Ještě
dnes budeš se mnou v ráji.c
Slov těch nepochopuje, nerozumí jim,. kdo se za hříšníka
nepokládá. Ale kdo to pravi, klame sebe sama, pravda v něm
není, praví Písmo sv. Myslíte, že i vy jste bez hříchu? Mládeži
milál Ptejte se dnes svého svědomí, otevřete knihu svého života, ta
jistč jinou vám podá odpověď. Není prázdná kniha ta; mnohé
snad dobré skutky tam znamenáš, ale jsou tam mnohé listy,
kteréž

rád bys vytrhl ——nebot“ napsáno tam, čeho přál bys si,

aby se nebylo nikdy stalo.

Mnohé listy jsou prázdné, nic zlého
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jsi nevykonal ale též nic dobrého. — Svědomí spravedlivý učiní
soud, a učiní-li tento soud pak nezatvrzujte srdcí svých; nyní jest
čas příhodný, nyní čas spasení!
Nepřátelům Páně dílo zlé se podařilo, dosáhli svého cíle.
Kristus odsouzen, odsouzen jako zlotřilec, vyvržen ze středu lidu
svého. Na kříž přibit. Naděje nemá nižádné, očekávati nemůže
ničeho, leč po chvilich nevýslovných muk, nejtrpšísmrti. A když
tu tak visi v bolestech nevypravitelných, které ještě trpkosti
nabývají lánim těch, kteří přišli na podívanou, a výsměchem
pustého davu, jenž stojí kolem kříže, když pak ústa otvírá, aby
ještě promluvil několik slov těmi rty, jež tak často dovedly po
těšiti, rozehřáti a poučiti a jež brzy smrti zsínalé oněmi, které
to slovo, jež tu slyšíme? ——

jest to snad slovo hněvu, slovo odsouzení, kletba na vrahy?
0, jsou tu všickni ti jeho nepřátelé od velekněze až do posled
ního žoldnéře, od Barabáše až k těm, jímž byl Pán náš dobro
dincem. Měl Pán zajisté příčinu odůvodněnou ku hněvu, právo,
by odsoudil, nebo veškeren soud odevzdal Mu Otec. — Neb jest
to slovo obrany, kterýmž zapřísáhá Své soudce, že jest nevinen?
O, mohl spíše tak učiniti; vždyť Onjediný ze synůlidských mohl
zvolati: »Kdo z vás mne může viniti z hříchula — Nebo jest to
slovo žalu, výkřik bolesti? Koho by to překvapilo, kdyby tak byl
volal.> » , vy všickni, kteří jdete cestou, pozorujtea atd., volal pro
rok St. Zák., předpovídaje kruté bolesti Mesiášovy. Kde který
člověk měl více příčiny knářku? 'Nikoliv. Neběduje, neospravedl
ňuje se, nezlořeči. jeho první slovo jest slovo modlitby, jest to
přímluva za muky vlastní.

Milípřátelé! nemám-li příčiny říci: »Ille, jaká to láska?
——Uvažme to vše, vmysleme se v ten duševní stav jeho, pokud
to člověk může. — Opuštěn ode všech, vyvržen ze středu Svého
lidu pnl tu na tom potupném dřevě, na kterémž za své zločiny
pykali lotři, zemězrádci, zpronevěřilci, vyvrhelové. Každý jim po—
hrdá, nikdo si Ho nevšímá, leč aby jej potupil a útrapy jeho
zvýšil. Kde jest který smrtelnik, jenž v takovém stavu nebyl by

naplněn pomstou? Tak dlouho pro ně se namáhal, vjejich službě
až do únavy pracoval, nikdy na sebe, vždy na spásujejíchmyslil
— ,a nyní ten nejčernější

nevděk. Známo sice, že údělem nej—
šlechetnčjších lidí nebývá lidské uznání. Dějiny všech národů a
zkušenost naše vlastní trpký nám podávají důkaz. Ale takového
nevděku nezažil nikdo. Tu by dle lidského soudu každý se do—
mníval, že v těchto poslednich chvílích Sám sSebou se obírá, po
nechávaje nepřátely Své zaslouženému osudu.
'
Než nemyslí na Sebe. jeho myšlénky zabývají se těmi, jenž
Mu tolik bolestí způšobili, o ty nyní pečuje, za ty se modlí. I—lle,

jaká to láska!

Kdyby to byli aspon jeho učenníci, ti prostí neučenímužové,
kteří kNěmu lnuli láskou sice slabou, ale upřímnou již byli
prvotiny těch, kteří v Něho uvěřili; ty nosil v srdci Své lásky
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vždy, velekněžská Jeho modlitba výmluvně to dokazuje. — Ale
jim neplatí první Jeho slovo, Jeho první modlitba plati Jeho ne
přátelům, jíž Jej nenáviděli, pronásledovali, Jej zajali, odsoudili,
zasypali hanou a potupou, na kříž přibili. Za ně se modlí v těchto
Svých bolestech,

za ně, již Mu to vše připravili, na kříž přibili.

Hle, jaká to láska!

Nebo snad Mu nebylo známo, co tito nepřátelé činili? Zdaž
neznal těch lidí, za které se modlil? Pravil-li kdysi: Nesudte
atd., tu vyslovil tím pravdu dokázanou v dějinách soudnictví, že
my lidé souditi nemůžeme dle pravdy, že nelze nám proniknouti
až 'k srdci člověka, nemohoucc rozsouditi, kolik v člověku hříchu,
a nejsoucc s to, odvážiti jeho vinu. .Kdo z lidí může ohledati,
rozuzliti to předivo nitek, jež se křižují v srdci lidském, kdo od—
vážiti z všeobecné viny lidstva veškerého vinu jednotlivce, ji roz
poznati, vyměříti?
Ale Pán vše dopodrobna věděl. Jasně pronikavým zrakem
pohlížel až do nejtajnějšich útrob, a nebyl Mu neznámý žádný
záhyb srdce a ledví člověka. Jeho oko sledovalo hřích od prvního
počátku až k vykonání čínu. On jediný dovedl odměřiti vinu
každého, každému usouditi jeho úděl. On mohl souditi, ale ne
soudil, nýbrž modlil se: Otče, odpust“ jim atd.
My souditi nemáme, abychom nebylisouzeni. Vědomí vlastní
viny má nás zdržovati hříchy jiných posuzovati a odsuzovati.
Myšlenka, že týž hřích, jenž u jiných nás uráží a křivdu působí,
v nás samých se nalézá, má nás činiti skromnými, mírnýmia sho
vívavými. Ale Pán náš, ten nejčistější ze synů lidských, neměl
ani stínu hříchu toho, jcnž Jej přibil na kříž, On jediný měl právo
nejplnější mstiti viny lidské. A přec tak nečinil. —
»Otče, odpusť jim, nebo nevědí, co činí.: Pán nezamlouvá,
ne upírá hříchu. Ta láska Jeho není změkčílá, zvrácená láska, kteráž
vše zlé přikrývá, ba chválí, temnost zove světlem, a co trpkého
jest, 'sladkým. Není to láska oněch otců a matek, kteří u dítěte
svého vše vymlouvají, k výchově jejich nemajíce zřetele, ne
chávajíce růsti bejlí, až jím hlavy přeroste. Modli se za ně a tu
právě přiznává, že to byl hřích jejich, kterýž Mu způsobil ty bo—
lesti, aniž hříchu omlouvá, okrášluje, vždyť praví, že nevědí, co
činí. Ne že by nevěděli, že to, čeho se dopouštějí, jest hříchem,
ale ten jejich hřích byl přece jen poslední dozrálé ovoce názorů
tehdejších židů, vší té povrchností, přehnané národní a nábo—
ženské pýchy a předsudků, vší té nemístné uzavřenosti, kteráž,
v kritických dobách na tento národ uvedla tolik svízelů. A jako
otec a máti u zbloudilého syna doufají polepšení, kdyby i celý
svět toto jejich očekávání měl za nesplnitelne, tak i láska Spasi
telova i u těchto vrahů doufala v možnost polepšení, a kde
odpuštění je možno, vyprošuje je ta Jeho láska. »Otče nebeský!
slyš prosby Svého syna. Neprosím za Své učenníky, prosím za Své
nepřátely, za ty, jenž Mne ukřižovali, Mne zhanobili. Ačkoliv jsou
zlí a zlotřilí, nesou ve své duši obraz Tvůj, i ti účastní se státi
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mohou Tvého vykoupení. Nezamítej jich.<< A za koho se modlí?
Za ty, kteří Mu připravili toto hrozné lože, za náčelníky kněž—
ských tříd, za starší lidu, za Piláta, za Herodesa, Kaifáše, za ten
zástup, jenž byl třtinou větrem se klátící ——za všechny Své ne—

přátely, nevyjímaje nikoho.

Za hříšníky veškeré, co kdy bývali

abudou, za všeckylidi, jenžvnepravostech zrození jsou, Zalm50
— i za vás, mílí přátelé. Za nás? pravite. Ano, za vás. Pater
peccavi, volal marnotratný syn vraceje se k otci svému. Zdaž i vy
se vrátíte k Bohu svému, k této Lásce nejsvětější a nejčistší, jenž.
nás chce spasíti. Zdaž jste i vy poznali, že jste hřešili? Byl by
to první krok k lítosti pravé, kterýž nás provodí k svátostné
zpovědL

——

Anebo ani dnes v této době spasení nechcete k Bohu svému
se vrátiti jako Farao, jako Achab, jako Jidáš, zatvrzujíce srdce
své? ——Pak slova má vyzněla na plano, pak to slovo, kteréž jsem
mluvil, jest semenem, jež padlo vedle cesty aneb na skálu, aneb
mezi trní. Pak běda vám! neb přijde noc, i pro vás přijde, kde
nikdo nemůže pracovati. Dnes ještě volá vás tato Láska, volá vás,
aby vás spasila —- bude-li tak zítra neb přes rok? jest jeden stav
u člověka; nejlepší znatelé duší lidských prohlašují tento za nej
osudnější, jest to svědomí zlé »— a klidné. ——Svědomí zlé, jež
při své veškeré zvrhlosti v člověku spí — myslíte, že nikdy se ne—

probudí? — Ano, jistě se probudí ——snad tenkráte, až nebude
více času ani možnosti k obrácení, probudí se, ne aby vás spa—
silo, ale odsoudilo. Pak zavolá vás Bůh, ne však aby vás spasil,
ale aby vás odsoudil; nebo uloženo jest člověku umříti a potom
——potom ——přijde soud, soud, jemuž

se jistě nikdo nevyhnul,

nevyhnete se ani vy.
Anebo snad ani neznamenáte hříchů svých? Vaše hrdost,
nezřízená sebeláska, v lehkovážný život zcela pohřížená, těchto
nevidí? ——M. p. Pak by to byl sebeklam

-——
tento sebeklam

nej

větší je chybou každého člověka, zejména studující mládeže. Víte,
jaký život stihne studujícího jenž neznamená, nechce znamenati
mezery ve svém vědění? Že těch mezer nikdy nevyplní, že zůstane
vždy polovzdělancem, člověkem polovičatým. A byt' i tuto po—
vrchnost dovedli si zakrýti hojností, záplavou slov hezky znějících,
veřejnost toho klamu dlouho nesnese. Platí-li to o povrchnosti
vědecké, tím spíše to platí o povrchnosti nábožensko mravní. —
Stejný osud potká toho, kdo chyb svých neznamená. Ten se nikdy
nepolepší.
A když tu knihu svého života otevíráte, když porovnáváte
vlastní život s tím nedostižitelným ideálem, jímž jest ježiš Kristus
a znamenáte pahrbky mnohé, jež vám bylo snížiti, údolí, jež vám
jest vyplnití, znamenáte je v oboru svých školských povinnosti,
v poměru krodičům, učitelům, vpoměru kdomácím, spolužákům
a ostatním bližním. A jestliže je znamenáte v důkladném zpyto
vání svědomí
a k tomu úsilovně vás vybízím, pak pohleďte
k té veliké Lásce, jež za vás umírá na kříži v tomto posledním
záblesku života pozemského, na vše vzpomínaje, tu není možno,
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abyste pravou lítostí nebyli proniknutí, a koho tato láska klítosti
nepohne, tomu zajde to slunce Lásky, zajde snad na věky. Co by
tě pak čekalo? Strašlivá budoucnost, noc, která nemá rána, na
stane život ten nejstrašnější, nad kterýmž napsána ona příšerná
slova, jak Dante pěje: Zanechte vši naděje, kteří sem vcházíte_
Nebo snad bojíš se toho zkoumání, strachuje se otevříti knihu,
života, bys nerušil svého hříšného klidu? — Nevíš, co se stane
tomu, kdo ránu tělesnou zakrývá před zkušeným okem lékařovýrvn;
bojí se chvilkové operace, jež zachovati jest sto celý život? — Ze
ranou onou zahyne. Jestliže jsi jako člověk zhřešil, vyznej se
jako člověk s pravou, upřímnou lítosti, a nad tvým obrácením
radovatí se budou andělé.
Ty Bože, svrchovaný Slitovníku, jenž jsi přišel hledat, co
bylo zahynulo, sem do srdcí této mládeže sešli paprsek mocné
Své milosti, at“ roztaje led hříchu a zbloudilí synové nechť se
navrátí k Tobě, proniknutí lítostí, s dobrým úmyslem utvrzeni;
k nim nechť platí slovo, jež jsi promluvil na kříži: »Ještě dnes
budeš se mnou v rájix
2. »Otče, odpust jim, nebo nevědí, co činí.:
Nevyzněla nadarmo tato prosba Syna k Otci, nezůstala ne
vyplněna tato první přímluva Nejvyššího kněze, Syna Božího,
a bez vyslyšení k Němu se nevrátila. Brzy dostává se Mu odpo
vědí u5pokojivé, záruky, že modlitba Jeho dosáhla vyslyšení. Jest
to hříšník, jehož duše si získal v tomto Svém utrpení, v této Své
oběti, jehož spásu zabezpečil.
Dva mužové visí se Spasitelem na kříži, jeden po pravici
Jeho, druhý po levici, zlosynové v celém žití, latrones, lotři, již
byli postrachem celých krajin vyvrhelové lidstva. kteréž spravedl

nost lidská stihla zaslouženým trestem. Ti jsoujako: prototypem,
obrazem celého lidstva. Jeden z nich uvěřil, víra přivedla jej
k pokání, pokáním a milostí Boží přijat na milost. Druhý zatvrdil
své srdce v tomto posledním, hrozném okamžiku, zůstal v smrti,
odsouzení. Tak jednou na soudu posledním státi bude celé lidstvo
po pravici a po levicí-božského Soudce. Jedněm potěšitelný zazní
hlas: >Pojdte, požehnaní Otce Mého atd.c; druhým zahřmí slova
odsouzení strašlivá: »Odejdete ode mne atd < Jest jedna krásná
pověst z mládí našeho Vykupitele, kteráž Písmem není zaru
' čena — legenda, kteráž od nepamětných _dob dojímá srdce
křesťana.

Když prý Matka Boží byla na útěku se svým ožským sy
náčkem do Egypta, do dalekého Egypta, tu na této cestě pří
mořské vešla do chaty chudobných .lidí. Tu právě máti obírala se
dvěma svými syny. Jeden z nich sápal se zuřivě na božské dítě,
aby mu ublížil, druhý srdnatě dítko Boží v hrozném tomto počí—
náni zachránil. V tom okamžiku božské dítě pozvedajíc Svou
pravicí, pravilo: »My se jednou shledáme.. A shledali se. Byli
to prý oni dva lotří, jenž se Spasitelem sdíleli smrt ukřižování.
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Se srdcem zatvrzelým až k smrti neostýchá se tupiti lotr
po levici Pána na kříži. Rouhá se: »jsi-li Kristus (Mesiáš), po
moziž nám i sobě.c jemu Pán neodpovídá, i toto pohanění snáší.
Nesoudí, ale ještě na té posledni cestě vyhledává ovečku zblou
dilou a vyprošť'uje z tenat, v nichž dlouho vězela. Ponechávaje
zlého lotra mlčky“odsouzení, dává druhému přípověď: »ještě dnes
budeš se mnou v ráji.: Cim že si tento milostivého toho slova
zasloužil? Vždyť byli zločinci oba & této smrti zasloužili. Zdaž celý
život jejich nebyl jediným pletivem zločinů & pošetilostí? — Byla
to milost Boží, živá upřímná víra,“ jež jej přivedla ku poznání
vlastní viny — lítost pravá, jež mu vynutila vyznání a ku
pokání jej uschopnila — a proto hoden se stal takového za
slíbení. Ten se nerouhá, ten nesouhlasí s tou pohanou, kterouž
nekající lotr umučenou hlavu Spasitelovu zasypává. Vždyť kárá
svého druha: »Ani ty se Boha nebojíš, jsa vtémž odsouzení? .My
spravedlivě trpíme, čeho jsme zasloužili. Ale tento nic zlého ne
učinil.: Tenť poznává svou vinu a vyznává ji. Nevymlouvá se,
jakoby byl příliš trpěl, přiznává se. že Spravedlivý to trest, kterýž
lidská spravedlnost mu přisoudila. Přiznává se k svému zločinu
a slavně prohlašuje: »Pán je spravedliv, nevinnost jeho nade vše
bčlcjší.<

jakž—€,.tento Kristus že nic zlého neučinil? Zdažjsi, Dismase
(tak totiž podání jmenuje tohoto dobrého iotra), povážil, co jsi
děl? Což nevidíš, že ten, k němuž v této své poslední důvěře se
obracíš, tu visí jako vrah a zločinec na tom potupném patibulu ?
Náčelníci lidu tvého jej zavrhli, nejvyšší soud lidu tvého
nad Ním vynesl ortel smrti a Rím potvrdil ten rozsudek. jeho
a tvoji krajané stojí pod křížem a rouhaji se Mu. Tenť nemá
více žádné naděje, tenť očekávati nemůže pomoci žádné, a přec
doznáváš: »Tento nic zlého neučinil.: O vím, co ti toto slovo
klade v ústa. jest to víra, živá pevná víra. jež prozírá skrze ty
útrapy a veškeré příšerné ponížení až k tajené velikosti a slávě
Pána a Spasitele našeho. Touto věrou obrací se ku Pánu a volá:
»Pane, vzpomeň na mne, až přijdeš do království svého.< jakže,
toho ukřižovance, jenž tu visí zbaven i svého oděvu, toho že zove
králem?
'
'
Tomu ode všech opuštěnému muži přiznává království a při
suzuje“ moc, by jej přijal anebo zavrhl? Do těch rukou, jež na
kříži přibity, klade své spasení, a o milost prosí? Toť zajisté
víra, víra pravá, o kteréž byl Pán jako o víře pohanského centu
riona prohlásil: »Zajisté, takové víry nenalezl jsem v Israeli.: Vy
znává Krista, když se Mu všichni posmívali a se Mu rouhají.
Víra jeho byla veliká, jako upřímná jeho lítost.
A proto tá stkvělá přípověď: ještě dnes budeš se mnou
v ráji; Přijď, ty prvorozený syne můj, jehož jsemsplodil na kříži.
Den hrůzy a bolesti chýlí se'ku konci. Tebe jsem vyvolil za
druha Svého utrpení, budeš účastníkem Mé slávy.
Toť přece pravé vyznání hříchu, vyznání víry a proto nej—
vyšší kněz vyslovuje nad ním rozhřešení.
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M, p., co bych měl přičiniti k slovům těm.> jdi "a učiň totéž,
pravím se sv. evangeliem. [ Vám kyne již Pán soudnou stolicí,
již na zemi ustanovil, ——než co pravím, soudnou stolici? Jest to
místo milosrdenství. místo odpuštění, místo milostí. A poznáte-li
svůj hřích, pak nechť pravá lítost jako žhoucí plamen pronikne
Vaše srdce, necht“ vypovědí ústa Vaše úplné, kaiicné vyznání
hříchů _—a Vám zahlaholí ono potěšitelné slovo: Odpouštějí se
hříchové tvoji. A nepohne li tě ani dnes tato láska, pak jsi
ztracen. Pak škoda té duše tvé; byla tak čistá. Bůh málo menší
učinil ji andělů. Pak škoda té lásky, již ti Spasitel projevil. Muži
Ninivetští povstanou proti tobě na soudu a odsoudí tě, nebo
činili pokání na slovo ]onášovo. Aj více než jonáš tuto. Pak zeje,
m. p., pod tebou propast tak hluboká, že až závrať přechází
oči tvé, z níž není vysvobození, propast zavržení, propast věč
ných trestů. Nevidíš té propasti, jest nedozírná a jako kámen
tam vržený nikdy na světlo Boží nevystoupí, tak ta duše tvá
k světlu, jež jest Bůh. nikdy se nevyšine, zůstane v zavržení. »Já
tě zdrtím jako'prach pod nohama svýma,a pravi Hospodin zástupů.
Žalm 171 43
Milá mládeži! Jsou jen dvě cesty, jež Vás přes tuto pro—
past povedou k těm výšinám, kde vše jasno, krásno, blaženo a

ty zovouse: nevinnost

a pokání.

Nechť lidé přes okršek zemský stavějí si cesty bezpočtu a sít'
železných drah vine se do nekonečna

-—r—*
na perutech

páry nechť

se přenášejí přes všechna ta bezedná moře do všech dílů světa:
nad všechny ty divuplné vynálezy, jež jsou triumfem lidského
důmyslu, stoji tu beze změny v neklamné jistotě nejvyšší určení
člověka a v klidu nerušeném, v nepohnuté stálosti jako ona slu
nečná dráha na obloze stojí tu ony dvě do nebe vedoucí cesty:

nevinnost apokání, strážný ukazovatel božské pravdy hlásá nám:
bud'. anebo. — A ty bys váhal jednu zvtěch dvou cest nastou
piti, abys duši svou uvedl v bezpečí? Stastný ten jinoch, jenž
ctnost, kteráž jest jako sněhobílá, vonná lilie — jest to čistota
srdce, zove svým majetkem, jest to přednost, kterouž stkvíti se
může jen jarý mladý rek, jenž podivem naplňuje nebe i zemi.
Blahořečím těm, již v tomto pozemském prachu zachovali si tento.
stkvost neposkvrněný.
_
Kdož pak jsi opustil tuto cestu, tomu zbývá ještě jedna
cesta, jest to cesta pokání. Onmes peccaverunt et egent gloria
Dei, Všichni zhřešili a potřebují slávy Boží t.vj. milosti Boží, aby
s Bohem se smířili a došli slávy Boří. Z. 3, 22. A neklam

sebe nikdo, že na tebe nepadá žádná vina. ln multis offendimus
omnes (ve mnohém klesáme všichni) pravi sv. Jakub 3, 2, jako
by všechny lidi skorem donucoval, aby prohlédli celou knihu
svého života, všechny zákony božské, veškeré své povinnosti,
myšlení, řeči a skutky, co zlého učinili a dobrého opomenuli,
všecky hodiny'a dny svého života a přesvědčí se s hrůzou, že
v mnohém hřešili.
Nuže, nastuptež všichni tyto dny bez váhání a upřímně tuto
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cestu pokání, onat vám zabezpečuje šťastný život. Sv. Augustin
zkušený jak na stupních pokání tak na výšinách milosti Boží vy
slovil tuto památnou větu: »Bůh zapomíná, odčiňuje takřka zlo
a minulost a slibuje šťastnou budoucnost.-r Trestající pravice Boží
obrátí Své požehnání a větší jest božské smilováni nežli naše
hříchy. Tvé upřímné obrácení způsobené, pokáním učiní, že hří
chové tvoji, byt' i učinění byli, zmizí před zrakem Božím a po
nořeni budou v hluboké propasti mořské, aby se nikdy více
neobjevili. Mich. '7, 19.

0, tak veškeré a na výsost potěšující jest slitování Tvé,
milosrdný Bože! () povstaňte vy, probud'te se ze sna hříšného!
Povstaňte k novému životu, jako onen kající lotr na kříži. Vám
kyne odpuštění a smilování po pravé lítosti ve svátostní zpo
vědi. (), jest zpovědnice ctihodné místo, kde člověk ukazuje se
hrdinou, překonávaje svou pýchu a jako hříšník se vyznává.
(David — Theodosius) Pán pravil: »Komu odpustíte hříchy, od
pouštěji se jim.<
Když Krištof Kolumbus na té poušti vodní veplul v jakési
neznámé moře, byla mysl jeho stálým namáháním a překoná
váním nespokojenosti lodníků kleslá k zoufalství; atul objevilo
se mu na nebeské bání překrásné souhvězdí, jakéž prý se obje
vuje jen na jižní polokouli. Jest to souhvězdí kříže.
Byl to úkaz pouze přirozený,

než kleslou mysl jeho a zou—

í'alství jeho společníků pozvedl až ku radostné naději, kterážto
naděje je nezklamala, ale brzy se uskutečnila. Jestliže budoucí
život váš podobati se bude takové poušti, kde minulost bez po—
těšitelné vzpomínky, budoucnost bez naděje, hříchy pak spáchané
jako děsivé příšery vás _pronásledovati budou hrůznými výčitkami
svědomí, sursum corda, pohled'te vzhůru; vám kyne kříž Spasitelův,
ten hlásati vám bude vždy odpuštění. »Kdyby hříchové tvoji
byli jako šarlat- atd. praví Hospodin zástupů. Nepřeslechnete-li
h asu toho, dokud jste živi, možno vám dosíci odpuštění a milosti.
Pak když život zmizí, nelze vám více získati, čeho jste promeškali,
nelze najíti odpuštění. Padne-li strom na poledne aneb na půlnoc,
na kterékoliv místo padne, tam bude.: Kaz. 16, 3. »Uloženo jest
člověku umříti a potom — jest soud.: Zid. 9, 27.
Dnes tedy poznejte velikou lásku, kterouž nám Spasitel
projevil a dosud chová k hříšniku. Neznáte snad jeho výčitku:
>Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní? Nepřišel jsem soudit
světe atd.? Itěm, kteříž zbloudílí, těžce a často se provinili,
rozdává Pán Ježíš Svou milost nabízí odpuštění, zabezpečujemilost
a věčnou blaženost. Žádný hříšník není tak sešlý, tak bídný, aby
jej, když se obrátí, nepřijal na milost, žádný hřích tak veliký,
aby jej neodpustil. Kdo by mohl sečístí počet těch, jež k sobě pojal,
když stíženi těžkým jařmem. k Nčmu se v pokání uchýlili, a totéž
jako lotru na pravici, zaslíbení'učinil. Ti všickni toho zakusili,jak bez—
měrné Jeho milosrdenství. Ti všickni roucho svatební na křtu sv. při
jaté, hříchy pozdějšího života zarudlé obarvíli vkrvi Beránka nevinného
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-a tiše pak v Pánu zesnulí a byli přijati v ráj, kterýž zaslíbil pán
lotru na pravici.
jestliže jste dnes s pozorností sledovali toto rozjímání, slova
umírajícího Spasitele nikdy vám z mysli nevymizí: »Otče, odpust“
jim, nebo nevědí, co činí.: —Jest to slovo velekněze ježíše Krista
na konci té krvavé oběti -— a slovo: »Ještě dnes budeš se mnou
v ráji:, — to slovo, jež všecky hřišníky paprskem sv. naděje oži
vuje. — Co bych

k slovům

těm

připojil? —'——
Co váží

tu slovo

člověka — slovo kazatele, byť i vládl tou mocí výmluvnosti jako
jan Chrysostom, Ambrož, Bernard, co tu mé chudé slovo?
Přistup i ty k tomu kříži a vyznej zplna přesvědčení svého
srdce oprávněnou pokoru svou a poníženost, poslyš, jak se
modlí za hříšníky, jak společníku Svému na kříži radosti'rajské
zaslibuje, připoj se ke kajícímu lotru, bud'i ty Dismasem; _přijmiž
slovo to, jako'by k tobě b_vlo promluveno -— a pak v prachu se
kor tomu velikému Slitovníku na Golgotě, kluň se veliké lásce
svého Spasitele a volej z celé ví'closti lítosti proniknutého srdce:
»Bera'nku Boží, kterýž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námim
Amen.

'Rátlce duchovní.
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() správě zádušního jmění.
Hlavnějši sem spadající předpisy a ustanoveni.
Sdělujc Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

l.

u) Dozor biskupů na zádušní jmění a hospodaření
s jměním tímto.
Poněvadž
je dle církevního práva samozřejmo,
že jmění církevní též o ve; á n o v (: c [ r k e v ní s biskupem v čele

mají spravovati, ') nemohla státní moc tuto svrchovanou zásadu
církevní samosprávy — jakkoli ji za různýCh dob bud' zjevně
neb tajně tuhý odpor kladla “) — zneuznati a vydala o právech
biskupů ve příčině správy zádušního jmění místnějšich nařízení,
z nichž aspoň hlavnější tuto klademe:
1. již nejv. reskriptem ze dne 9. října 1724 bylo nařízeno, že
třeba p o v ole n í bis k u p a (neb jeho konsistoře', chtěl—li si
') Již tak zv. apoštolské kanony zmiňují se o tomto právu Církve.
»Omnium rerum ccclesiasticarum curam Episco pus gcritowc ——
tak sta—
noví can. 37. ;—Snčm Tolctánský
lll. r. 531. stanoví vkap. 19.: »Omnia

secundumconstitutionemantiquamad Episcopi ordinationem et po
testatcm pertincantc
—-Sněm ekumenickýChalcedonský velí

v ohledu tom v kap. 26.: »Piacuit, omnem

ecclesiam

habe re (debere)

occonomumdc clero proprio, qui dispenset res ecclesiasti

cas secundum sententiam proprii episcopí.: _Sném pakLate—
ránský V. stanoví v lX. sezení svém: »Princcps

non potest se immí—

scerc administrationí bonorum ecclesiasticorum, quia jus

divinum

hoc proh ibcat.<

Srovn. sněm Trid. scz. 25, kap. 8. de ref.;

Syllabu větu 26. a 27.

' Sama odůvodnovací zpráva k zákonu ze dne 7. května roku
1874 dokládá v ohledu tom: »Až do konkordátu bylo jmění církevní
pod velmi tuhou statní dohlídkon. Statky církevní považovány byly
za statky statu; dle toho bylo církevním orgánům ponecháno jen skutečné

hospodaření,avšak . . .-dle pod robnč vytknutých

státních pravidel;

proto bylo se statky církevními zcela tak hospodařeno a nakládáno. jak
si toho přál (t. j. jak toho nařizoval)stát.:
K slovům těm komentáře
netřeba.

—211——
patron ze zádušní pokladny na řádně sdčlaný dlužní úpis ——
který
se měl na jeho panství v zemských deskách vtěliti ——peníze vy
ů'čiti. 3)

'

p ] 2. Dv. dekretem ze dne 27. června 1786 č. 1529 (prohlášen
byl gub. nařízením ze dne 7. července téhož roku č. 16027) pro
půjčen byl biskupům s p o lu d o z o r ku správě zádušního jmění 4)
a tím samým i právo revise zádušních účtů, bez něhož by tento
spoludozor nedal se provésti. 5)

3. Mají-li se prodati kostelní stk v o sty,

vůbec předměty v kostelním inventáři

m o v i to s t i a

jako majetek kostela

zapsané, vyžaduje se vedle svolení zemského úřadu (c. k. místo
držitelství) též s v ole ní b i s k u p a, a to před svolením státním.
Dv. dekret ze dne 1. října 1782 a ze dne 23. února 1793.
4. Dle dv. dekretu ze dne 23. února 1793 č. 636 má biskup

právo zádušní účty prohlížeti

a o hospodaření se zádušním

jměnímse přesvědčiti.

5. Podobně má býti li i s k u p sl y 5“e n, jak se s jměním

zádušním n akládá,
a jeho vyjádření dotyčné zprávě vždy při
loženo. Týž dv. dekret.
6. Ordinariátům

mají s e p o d r o b n (: účty všech p o u t

ních kostelů bez rozdílupatronátu k revisi předklá—
dati, přičemžmůžebiskup svá poznamenání, popří
padě výtky, činiti; po té mají se tyto účty zemskému úřadu za—
slatí, který, čeho třeba, zařídí a d n c h o v n i m s p r á v (: ů m
náležité šetření všeho připomene. “) Dv dekret ze dne 11. pro
since 1806 č. 22586. Srovn. dv. dekret ze dne 29. října 1807
č. 21164, kterým se podstatně totéž nařizuje a zároveň připo
míná, že jest věcí biskupa zjednati si přesvědčení, zdali se na

poutníchmístechsešlé mše sv. náležitě
3) Poněvadž se tohoto

persolvují,

nařízení vždy nešetřili) a při četných ú pad

cích mnohé kostelní kapitály vzaly za své, ježto patroni odvážili se na
zádušní jmění sáhnouti a bez vědomí biskupa zádušní peníze si vyp ůjčo
vali, prohlášen byl tento reskript opět dv. dekretem ze dne 27. srpna

1748a jeho co nejnáležitější

šetření nařízeno opět nejvyššímre

skriptem ze dne 29. července 1750 a ze dne 6. března 1756 Sova
3. díl str. 392 a nn. Srovn. též dv. dekret ze dne
řízení ze dne 7. ledna 1773.

laksch.

13. října 1769 a gub. na

') Charakteristické je odůvodnění tohoto povolení. »Der liintluss —
dv. dekret ——
de.-i die Herren ()rdinarien durch dic M it

tak dí uvedený

einsicht
in die Dotem Ecclesiae nehmen, ist ihnen in der bisherigen Art
unbedenklich um so mehr zu gestatten, als diese Mitcinsicht eine hloss
wirkliehe Erlanbniss ist wodurch den landesííirstlichen Rechtcn nicht im

Mindesten zu nahe getreten wird.< Neslýchanou tuto mluvu vysvětlíme si,
uvážíme-li, že dle ioseňnského státocirkevniho práva statky církevní nepře
Stávají býti statky státu, a že za doby, kdy „vydán byl tento dekret. jose

Fmismusnalézalse na vrchole

svého ro zvoie a své moci.

5) Tak vykládá zcela správně dotyčné gub. nařízení uvedený dvorní

dekret, čím učiněn další krok ku zdravým

zásadám o správě církevního

'mění.
J
“) Mělo-li se upotřebiti zádušního jmění ku stavbě školní budovy. vv

žadovalose k tomu vždy povolení
29. května 1783. Srovn. jaksch

biskupa.

Dvorní dekret ze dne

!. c. str. 399.
14*
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a ' učiniti v ohledě tom v h o d n si o p a t ř e ní, nad jichž šetřením
má biskup b d í t i. 7)

Poněvadž pak vzdor všem dosud uvedeným nařízením o správě
zádušního jmění »žá d o u cí p o ř á d e k v těchto tak důležitých
oborech 3. byl porušen-, vydalo české gubernium následující ve
mnohém ohledě p o z o r u h o d n ý výnos, který vrhá na tehdejší

poměry a Správu zádušního jmění zvláštní

světlo, jsa spolu

smutným důkazem, j a k utvářejí se církevní záležitosti, octnou-li

'se v rukou nepovolaných.

9) »Um die Veordnungen — tak

stanoví zmíněný guberniální výnos ze dne 21. dubna r. 1822
číslo 41312 — welche í'iber die Ablegung der Kirchenrechnungen
und Auí'rechthaltung des Kirchenvermógens bereits von bei—

nahe einem Jah rhunderte

bis nun erschienen sind, neuerlich

aufleben und beobachten zu machen (!), da hic und da die ge
wílnschte Ordnung in diesen so wíchtigen Geschžiltszweigen durch
Nichtachtung derselben gestórt werden ist; so haben die bischnf—
lichen KODSlátOl'lt'nan die in dem beigehenden Verzeichnísse bc
nannten, und [ii)Cl' diese Gegenstiinde erschienenen hohen und

Gubernialverordnungendie unterstehenden Bezirksvikíi re und
Seelsorger,
und dann die k. Kreísžtmter die betreffenden
Kreiskommíssitre
bei ihren Bezirksbereisungen,wie auch die
sžimnnlichen\fVirthschaftsíimter
neuerlich zu erinnern, und
auf deren genaue Befolgung mit allem Ernste und aller Strange
zu dringen und unausgesetzt

zu wachen.<<'")

7) Srovn. jakseh díl 8. str. 450 a n.
a) V původním guberniálním výnose stojí: »ln diesen so gewichtigen
Geschžiftszweigenc. Rozumějí se všecky věci a příčiny, .ku správě zádušního
jmění se vztahující, jako na př.: půjčování kostelních kapitálů na hypothekv
a zúročování jich, náležité kladení a zasílání zádušnich účtů, svědomitě hd
spodaření s jměním zádušním, právo biskupů a spoludozor ku správě jmění
toho, upravení zádušní pokladny atd.. o čem bude níže. čeho třeba, přípo
menuto.

„_

.

9) již na jiném místě bylo podotknuto, že jediné Církvi náleží, by Své

jměnísamostatně, bez všelikého cizího vlivu spravovala.

|<')Tato mluva nejvyššího zcmskěho úřadu o správě zádušního jmění
světskými orgány vzhledem k příslušným, téměř nesčetným státním dekretům_

reskriptům arůzným nařízením,je sama sebou až příliš jasna

a srozumi

telna, a výkladu k ní zajisté netřeba. Z výše uvedeného gub. nařízení jest
více než patrno, ja k se státních předpisů o správě zádušního jmění během
celého století šetřilo a jmění to spravovalo!
_
Vysvítá to i z jiných sem spadajících státních nařízení, 7.nichž chceme
jen některých se dotknouti.
'
již nejv. reskríptem ze dne 26. ledna 1760 bylo nařízeno. by se všecky

zádušía nadačnílistinyad fnndos publicos ukládaly azúročovaly.

jak se tohoto dekretu šetřilo. vidno nejlépe z toho, že bylo třeba během

Času jej opět a opět obnoviti

zem 3 míst nejvyšších

a na jeho provádění se vším

naléhati.

1764, 6. dubna 1770, 18. února 1785 atd. Srovn. jaksch,
217 a n.

d ů ra

Vizdv. dekret ze dne 24. března
díl 3., strana 195,

.

Dle dv. dekretu ze dne 25. února 1764 měly všechny zapůjčeně“fun

danění kapitály býti náležitě intabulovlány,

co platilo i () kapitálech

kostelních. Než již dne 31. července 1772 vrdělo se řízeni'zemskě nuceno,
úřadům připomenouti, by vydaným a zostře ným nejvyšším nařízením za
dost činily. K téže věci prohlédá opět dv. dekret ze dne 10. ledna 1783 a
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ll.

l)) 1 novější

se nepopiratelně

doba

obsahuje mnohá státní nařízení, jimiž

právo biskupů ve příčiněsprávyzáduš

ního jmění po mnohých smutných zkušenostech se světskou
správou církevního
zboží, »H-jež nebyla vždycky přávč na

činí příslušné úřady za všechnu ztrátu zodpovědnými. Srovn. Jaksch
pod záhlavim: »Kapitalienc.

|. c.

_

Co se týká samé správy

zádušního jmění, vytýká dvorní dekret ze

dne 18. dubna 1796 č. 898 úřadům. že. o své újmě (eigenmžtchtig) s záduš
nimi penězi nakládají a vyhrožuje jim jistou pokutou.
Dv. dekret ze dne 24. července 1800 č. 9932 výslovně podotýká. že
v zádušnich účtech některých kostelů přicházejí nesprávností (Unrichtig

keitcnl :! stanOVI.že se má se vší přísnosti
zádušní jmění ná l cž itě spravovalo.

k tomu prohlédati, aby se

DV- dekret 20 dne 2. září 1800 č. 2456 mluví zřejmě o malvm'saeieli

ve správě zádušního jmění a udává k zamezení jich dosti obšírná pravidla.

“Chi má se příště Všechccně

a řádně

šetříti. Srovn. laksch

l. v.

pod slovem: »Kirchenvermngcnc,
.
NCSDTŘVHOSÍ
V zasílání
zad ušních ú čtů kárá gub. nařízení ze dne
28. února 1872 a ze dne 23. října 1796č. 32633avyhrožuje zádušním účetním jistou
pokutou, nebudou ll účty v pravý čas předkládati. Že se v ohledu tom Žádoucí ná
prava nestala, průvodno s dostatek z toho, že se viděli nejvyšší úřadovó
nuceni. nových zos třen ých nařízení o této věci vydati, a jim vyhrůžkou

peněžitymi

po k utami

potřebněváhy zjednati. Srovn. gub. dekret ze

dne 6. září 1838 č. 43.639 a nejnovější nařízení c. k. místodržitelství
30. července 1897 č. 116.843.

ze dne

Dv. dekret ze dne 27. srpna 1748 vytýká patronům eigemniichtiges

Eingreifen in die Kirchenknssen a; vypííjčovúni si zádušníeli peněz be z
svolení
bisku pa, za kterou příčinou mají se v ohledu tom vydané
předpisy znova uveřejniti.
Nejv. reskript ze dne 29. července 1750 vydán byls mnohými podrob
nějšimi nařízeními o správě zádušního jmění z toho, jak zřejmě se v něm

podotýká, důvodu,aby se špatnému liospoilařmiís jměním tímto meze
položily.
Srovn. jaksch
l. u. —-Podobně vytýká gub. nařízení ze dne

14. března 1823 č. 8441 patronátnim a magistrátním úřadům, že vzdor nej—
přísnějším zákazúm a zcela určitým předpisům, se zádušním jměním vůbec

libovolně (willkůhrlich)se hospodaří atd.
Posléze kolik bylo vydáno nařízení o uspořádání zád ušních

pokladen

a opatření jich třemi různými

doucí náprava všady byla provedla!

zámky. aniž se žá—

Srovn. Nejv. reskript

ze dne 9. října

1724, dv. dekret ze dne 25. ledna 1765, 2. září 1800 č. 2456 atd.

A tak na

plňovati se bude vždy slovo Taci t ovo: »Va nae sunt leges sine b o
nis moribusc. Kdyby se dnes prohlížely zádušní pokladny, k olik as
našlo by se jich v „_ předepsaném pořádku?!
Jak šetří mnohé nynější správy zádušního jmění státních. často mou
drých a užitečných nařízení o hospodaření s jměním církevním, toho důka

zemjsou nejnovější, 3 míst nejvyšších Opakované před
pis y 0 ukladání zádušních jistin a včasném zasílání ko
s t e 1nich, dle nařízeného formuláře řádn ě zdě la ných účtů, v nichž
se detyčny'm orgánům již i —--pokutami
vyhrožuje!
Srovn. výnosy
c. k. místodržitelství ze dne 23. listopadu 1892 č. 132.932 a ze dne 30. čer
vence 1897 č. 116.843; dále nařízení c. k. ministerstva kultu a vyučování ze
dne 15. března 1897 č. 4066, jež budou níže uvedeny a objasněny!

—214—
prospěch, ") — uznává, ač ne v té míře, jak toho právo a sama
povaha věci vyžaduje. ")
1. Dv. dekretem ze dne 15. února 1809 č. 2230 (prohlášen
byl gub. nařízením ze dne 17. dubna téhož roku č. 8504) nařizuje
se patronátním úřadům a vojtovním komisařům, že má každý du

chovní správce (farář i lokalista) míti spoludozor

_nímu jmění a vésti zároveň s patronátním
tím více jeho

správu,

k záduš

úřadem

poněvadž je za řádně a správné ho

") Srovn., co bylo o tom svrchu pověděno a tamo uvedené dv. de
krety a jiná vládní nařízení. Během tohoto pojednání přesvědčíme se o tom
ještě více, kde bude řeč o správě zádušního jmění patronátními úřady a
o dozoru patronů k správě této.
") 1 zde vidíme zhoubné následky joselinismu a státního absolutismu,
který do všech oborů církevní samosprávy se vkládá, chtěje všecko všudy
říditi a spravovati. Výslov ě stanoví v ohledu tom patent ze dne _18.října

1792 (dv. dekret ze dne \. listOpadu téhož roku): »Die Kapitalien

der Kirchen, Stiltungen, Bruderschaften, des Religious
u nd 5 t u (1i e n fond e s, ingleichen die Waisen- und Fideikommisskapitalien
stehen unter der Verwaltung des Stuates . A již patent 'ze dne 5. října
1782 podotýká: »Die Obsorge liber die richtige Verwcndung des Ueber
schusses (nadbytek z jmění církevního) ist eines der wesentlichsten Rechte
und Pllichten des Landesfůrsten als Supremi Ecclesiae tutoris ct Canonum

custodislc

Zde třebase tázati:

a) Od kte r 6 h o č a s u náleží světské moci právo jmění Církve spra
vovati, ana Církev je společnost (říše) samostatná a své záležitosti, tedy
důsledně i sv c- j m ě n i. samostatně spravuje.>

&) Z kterého že skutečného titulu

důvodya tituly vymyslene
měně p rávní

platn

osti

— pravime skutečného, neboť

a předstírané

nemajíceny, tim pak

——
chce moc světská platně dokázati, že jí

přísluší tento obor církevní s a m o s p r á v y říditi a spravovati?
c) [ sami p r otc s t a n t š tí p r á v n í ci zavrhují absolutistickou na
uku, dle níž osvojuje si světská moc právo církevní jmění spravovati, učíce,

že jměnícírkevnínení jměním státním,
s p r á vě s tá tn i.

»Bona corporum

důsledněže nepodléhá

——
stanoví v ohledu tom kanonista

86 h mer — collegiorum (a takovou jednotou neboli společností jest bez

odporu Církev)non sunt bona reipublicae,
sed privata . . .,
nec con fund enda cum bonis status.: Proto nepříslušísvětské
moci zboží církevní spravovati, a děje-li se tak v mnohých Zemích přece,
jest to zavržení & politování hodný p ř e h m a t, jest to v m ě š o v á n i

světské moci do oboru církevního, v němž nemá tě nejmenší kompetence,

jest'to porušování

přirozených

hranic

mezi Církvia.státem

A Kl ůber podotýkák věci: »DasKirchengutist Pr i vatg u t der Kll' ch e,
folglich der Verfůgung und V e r w a l t u n g des S t a a t e s nicht unter
worl'en.: A sám kanonista R i c h t e r praví s důrazem: »Die Theorie, welche

das Kirchengutfůr Staatsgut erklárt, ist nach allen Seiten hin verwerflieli..

Stručná tato připomenutí k označení našeho stanoviska zajisté dostačí.
Neméně pozoruhodný jest výrok shora uvedeného patentu z r. 1782,
že je stát »supremns Canonum custoslc Hrozný tento výrok byl by přímo
n c u v ě ř i t e l n ý, kdyby se v uvedeném patentu nenalézal. (Srovn. jaksc h,
díl 3 , str. 397.) K náležitému jeho posouzení stačí vytknouti pouze
tyto body:

aa) Kdo a kdy ustanovilsvětskou

moc nejvyšším dozor

ce m c i r k 0 v n ic h k a n o n ů, patrně aby se jich v církevním životě šetřilo

a dle nichjednalo,anajeCírkevříší samostatnou

a svéprávnouš

M) Výrok ten dává patrně na s r o z 11m ě n o u, ze orgánové Cirkevní
kanonů neboli církevních zákonů vždy nešetří, co je t ě ž_ky m n a ř k n u—

tím

Cír k v e, jež bylo by třeba dokázati, a zavírá. mimo to n e ga c i
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spodaření s tímto jměním zemskému úřadu a svému ordina
riátu zodpovědným.'3)
2..Dle guberniálního dekretu ze dne 19. května 1821 náleží
biskupům právo zádušní účty revidovatí,
za kterou příčinou
jsou patronátní úřadové povinni výtahy z účtů všech kostelů
díecése každého
roku mu předkládatí, rozumí se, když byly
tyto
A'sán účty
.' ) příslušným farářem a vikářem prohlédnuty a pode
p yPrávo duchovních správců (farářů i lokalistů) na správu zá
dušního jmění zakládá se mimo jiné i v tom, že jsou za správu
tu svému biskupu zodpovědni, z čehož patrně plyne vrchní dozor
biskupa
k zádušnímu jmění. Dv. dekret ze dne 15. února 1809
č. 2230.

Dle dv. dekretu ze dne 18. února 1820 č. 4993 mají se cír
kevní díecésní úřady v kanonických visítacich o všech nedostat—
cích správy zádušního jmění jakož i ohledně skládání ('a zasílání)
zádušních účtů přesvědčiti a řízení zemskému o tom zprávu podati.
K uložení kostelních z úspor povstalých kapitálů na reální

hypothekuvyžadujese dobré zdání příslušného

biskupa,

s o u d n i a v ý k o n n_é (exekutivní) m o ci C i r k v e, kterou tato bez státu
a před státem od Krista obdržela; viz Mat. 16, 18. a nn.; jan 20, 23; Mat.
18, 15. a nn.; [. Kor. 5. 13.,atd.

cc) Moc světská chce býti strážcem církevních kanonů?

Tážeme se.

zná. ona také tyto kanony, by mohla v jednotlivém případě správně

p o s o u d i t i, zdaž bylo kanonů šetřeno aneb nic, důsledně by mohla v daném
případě n al (5h ati na to, aby se dbalo církevních zákonů, dle nich jednalo
a dotyčná příčina aby se dle mch vyřídila?

*

dd) Nenahlíži dále moc světská, že takovým jednáním octla by se na

půděúplně cizí, kde nemá žádného poslání a proto ani
moci,

-—že by v daném případě hájila Církev proti Církvi, — v éř ici

proti jejichnařízeným
představeným.

řům, jichž přece tyto dle přirozeného
kona Božího

— ovce proti —-pastý

řádu věcí a dle výslovného zá

poslouchati majiř! Srovn. Mat. 18, 15. a n.; jan 21. 17;

Žid. 13, 17.

ee) Mohla by některá, jen obyčejná vezdejší společnost dopustiti, aby

jiná. řekněme jí jen rovná,

neřku-li nad ní vyvýšená

společnost, její

zřízení a stanovy kontrolovala a rozhodovala o tom, zdaž se v každém pří
padě tyto stanovy zachovávají? Neuznávala by se tím taková dozor vedoucí

společnost za společnost vyšší a ona druhá za společnost podřízenou,

ježto pojem dozoru zavírá pojem podřízenosti?

Církev, dopustíc takový dozor, stala se proti

státu podřízenou a vzala záhy za své?
__//)Konečně jde-li světské

Není tudíž patrno. že by

veškeré

své ústavě

moci v její, jak z řečeného vysvítá, bez—

důvodné a zbytečné péčí o šetření kartonů, mk měla by vězlětí, že
samo-ítatnost Církve jest tím nejhlavnějším kanonem Církve, který má
stát, chce-Iibýti křestanským, ve všem šetřiti a své občlny, již jsou

zároveň členy Církve.

a) jak svými zákony, tak i
l;) veškerým svým jednáním k tomu nabádati.
aby bohodatných
právainstitucí Církvejako věrní její synové náležitě šetřili a jimi se v životě
také řídili, neboť »regis ad exemplum totus componitur orbis..
") Potřebné vysvětlení k tomuto důležitému státnímu nařízení jež se
v praxi bohužel vždy přesně nezachovává, bude níže podáno.
'
|') jak se tomuto nařízení zadost činí, bude níže vyloženo,
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bez něhož třeba vrátit akt dotyčnému úřadu, aby jej doplnil._
Gub. nařízení ze dne 5. června 1821 č. 27383.
Shledá-li vikář, že kostelní a fundační kapitály nejsou dosti

bezpečně na hypotheku uloženy, povinen je podati o tom ordi
nariátu
(nebo konsistoři) ihned zprávu, aby mohl tento, čeho
třeba, dále zaříditi. Nejv. kabinetní list ze dne 25. června 1824,
sdělen gub. nařízením ze dne 26 července téhož roku č. 34812.
Dle gub. dekretu ze dne 5. dubna 1831 č. 13555 mají pa

tronátní úřady zasílati každého roku biskupským- ord i na riá tů m
v ý t a h y z e z á d u š n ích účtů patronátních kostelů, kteréžto
nařízení, poněvadž patrně se n e z a c h o v á v a l 0, bylo výnosem
c. k. místodržitelství pražského ze dne 29. dubna 1856 č. 13904
patronátním úřadům o p ět n a p a m ět u v e de n o. "') Z téže
příčiny viděl se nejdůst. ordinariát královéhradecký nucena, vyne
sením ze dne 4. května 1877 č. 1331 jmenovaným úřadům před

kládání dotyčných výtahů opět připomenouti, neměl-li vrchní,
, dle zkušenosti velice nutný dozor ku správě c i r k e v ního ma
jetku laiky
státi se téměř,úplně — illusorním. '“)
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Přirážky k daním.
Podává jAN KUHN, farář ve Studenci.

1. Zavedením nového zákona o osobních daních dnem
1. ledna 1898 vážné změny nastaly vúči přirážkám, zvláště pokud se
týká daně příjmové. Dle znění úvodního článku Xlll. ku osobním
daním tvoří sazba o výši daně příjmové celkovou daň příjmovou
& proto nějaké přirážky k ní nepřipouští; ano, onen článek ze
vrubně ustanovuje, že země, jížto sněm by ukládání přirážek ku
dani příjmové povolil, pozbývá prava na příspěvek státu, jenž se
zemím obnosem 3 'millíonů z přebytku nových daní přidělí. Při
rážky tedy, jaké před novým zákonem zavedeny byly, mají na—
hrazeny býti při vnovém zákoně větší výnosností daně příjmové.
Sněm zemský v Cechách tímto stavem věcí se uspokojil, přijav
nabídku vlády, avšak učinil tu výhradu platnosti toho stavu do
roku 1903. Pakli při ustálení výnosnosti osobních daní, zvláště
příjmové pozná, že přirážky k této dani by se setkaly s větším
výsledkem finančním, nežli tvoří uhrazující subvence státní, lze se
") Vidno, jak snaží se mnohé patronátní úřady zachovávati státní
nařízení o správě zádušního jmění, ku které povážlivě věci se níže vrátíme

a příčiny její objasníme.
'“) A přes to přese všecko ignoruje
svou povinnost. Třeba nejednou opětného

mnohý patronátní úřad tuto
upomínání, by své povinnosti

dostál. a vzdor tomu zádušní účty předloží se často s mnohými vytáčkami
po uplynutí —- celého roku aneb ještě později k úřední -—revisi! Tak

šetří se církevních a státních nařízení,to má býti
svědomitá
zádušního jmění! Níže budeme obšírněji o tom jednati.

správa
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nadíti, že sněm království Ceskeho raději upustí od náhrady
státní a vypíše raději přirážky k příjmové dani.
Pro postavení našeho duchovenského Stavu jsou stávající
poměry až do roku 1903 s velikou výhodou- spojeny a lze si jen
přáti, by i nadále tak potrvaly, neboť, kdežto dle odloženého
zákona z roku 1849 o dani z příjmu as polovička beneíiciátů
platila daň z příjmu, k níž přirážky činívaly tři až čtyřikráte větší
obnos daňový, neplatí ani jeden z beneíiciátů nyní přirážky; za
vedením pak přirážek všichni benehciáti velmi citelně stíženi budou.
Při nynějších zbědovavaný'ch poměrech íinančních naší vlasti, při
rostoucích výdajích okresů a obci dostoupí přirážky značné výšky.
Přihlódněmež k dani důchodové._
'
Při této dani záhodno rozeznávati dvoje stanovisko dle
Š 133, jež praví: »Daň důchodová vybírá se dvojím způsobem
a

to:

_

1. bud' srážkou daně, provedenou od dlužníka k rukám
státní pokladny, jimiž jsou veškeré pokladny, platební místa státu,
zemí, veřejných fondů atd.;
2. od berního úřadu na základě platebních rozkazů vyda—
ných od správních Finančních úřadů dle přiznaných důchodů
(dle výkazu

úředního

formuláře

»l-l<<)-——
srov. spis »Fasse benefi

ciátů atd.<
Ku dani důchodové sub l. nesmějí se vybírati přirážky vůbec.
V druhém případě vypisují se přirážky zemské, okresní,
obecní a školní. jak nyní jsou věci upraveny, přichází daň důcho
dová, jež se bezprostředně u berních úřadů zapravuje, k vědo-_
mosti představenstev obcí, a jako od berního úřadu přirážky
zemské a okresní školní zároveň v platebním archu vyměřeny byly,
tak mají obce právo přirážky obecní a obecní školné předepsati.
Z této manipulace vyznívají pro duchovenstvo dosti vážné
pokyny, a sice:
a) ukládejmež úspory své skrovné pro stáří ve veřejných
pokladnách, účtováním veřejným povinných, tedy v záložnách,
spořitelnách; úrok, z něhož tyto peněžité ústavy daň důchodovou
státní pokladně samy zapravují, byt' i o něco menší byl nežli při
půjčce na hypotéku, směnku zavázané, nebo při půjčce kapitálu na
úroky z volně ruky, bude přece obnosem svým větší výši vykazo—
vati, nežli obnos úroků, jež stíženy byly výše naznačenýmí při
rážkami.

_

b) Z výše vyměřené důchodové daně může snadno každý
starosta úsudek sobě učiniti () stavu osobního majetkového kapi—
tálu, pročež ukládejmež úspory ve veřejných peněžních ústavech.
2. Přihlédněmež blíže k jednotlivým druhům přirážek ku
daním zeměpanským; tu rozeznáváme následující přirážky:
a) Zemské, jež předpisovati přináleží k právům země,
b)/ Okresni. V tom oiiledě na váhu padá „*81, od. 2, zák
o obecním řízení ze dne 16. dubna 1864 č. 398. .Od přirážek
k přímým daním a vůbec od příšpěvků obecních osvobozeny jsou:
příjmy duchovních správců až do 600 zl. r. č.“ Kdož by vůči
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tomuto vyřčení zákona nechoval přesvědčení, že prvých 600 zl. od
všelikých přirážek osvobozeno jest, a žejimi pouze mohou stíženi
býti obnosy, jež summu 600 zl. převyšují? Tomuto náhledu hověl
pisatel a obhajoval jej už u ministerstva vnitra ve sporu proti před—
pisování okresních přirážek, vztažmo proti nesprávnému výkladu
naduvedeného Š' 81. od. 2. Avšak konečné rozhodnutí stalo se
v jeho neprOSpěch výměrem ze dne 15. října 1892 č. 14.647 slovy:
»V zákoně o okresním řízení ze dne 25. července 1864 č. 8.452
není pro duchovní správce zvláštní výjimečné stanovisko obsaženo
vzhledem k 581. od. 2. ob. říz.: Následkem toho placení těchto
okresních přirážek jest závaznou povinností.
3. Okresní školní. Tyto přirážky záhodno pokládati za
»vyšši souhrn: obecních školních přirážek, jak zjevně vysvítá ze
snesení zemské školní rady v Praze ze dne 21. února 1871—a do
tyčného výnosu ministeria kultu ze dne 7. října 1872 č. 9267,
kdež řečeno: »V příčině. příspívání duchovních správců k vydržo
vání škol obecných platným býti má $8l. od. 2. ob. říz. ze dne
16. dubna 1864. Vydržování škol obecných náleží podle zákona
o školách obecných, daného 14. května 1869, nejprve místním
obcím; pročež pokládati jest okresní školní přirážky za »souhrna
závazkův, uložených obcím; právě proto okresní školní přirážky
v podstatě považovati dlužno za přirážky obecní a nakládati jimi
dle zásad platících pro přirážky obecní a že zejména nemohlo
býti úmyslem zákonodárství, naložiti v příčině dotčeného přispí
vání se správci duchovními v obcích, které mají zvláštní řízení
obecní, a v obcích jiných »způsobem nestejným.:
Tímto vynesením jest právně hájcno stanovisko, jež vyličuje
% 24. od. 2. zemsk. zák. č 16. ze dne 27. 'února 1873, jenž do
kládá: »Okresní školní přirážkou nemohou býti stíženy: příjmy
duchovních správců a' učitelů na školách obecních až do 600 zl. r. č.“
Souhlasně s timto zákonným stanovením vydala zemská školní
rada výměr ze dne 6. dubna 1892 č. 27.192, dle něhož benehciát
daň z příjmů platící povinen je pouze ony okresní přirážky platiti,
jež připadají na částku obnos 600 zl. r.č. převyšující, t j. obnos
prvých 600 zl. r. č. jinak c. k. dani z příjmu podléhající, ne

může býti stížen okresními přirážkami. V témžsmyslu

rozhodla také zemská školní rada ve sporu pisatele proti přede
psání okresních školních přirážek na základě vynesení ze dne
16. října 1897 č. 33.952. Jest tedy obnos 600 zl. r. č. prost okr.
školních přirážek, pouze část nad tento obnos těmto přirážkám
podléhá.
Na tuto výhodu buď pamatováno, pakli od r. 1903 okresní
školní přirážky s ostatními budou předepsány ku osobní dani pří—
move.



J
4. Obecní a obecní školní. Jelikož, jak výše řečeno, jsou
okresní školní přirážky »vyšší souhrn: přirážek obecních, lze oče—
kávati, že pravidlo výhodně, sub 3. právě vyslovené, bude též při
těchto přirážkách platiti, logická souvislost alespoň tak přísně
žádá! A přece tomu tak není! Za právní stanovisko platí slova:
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»Nepřesahuje-li celkový

příjem 600 zl. r. č., pak nepodléhá při—

rážkám obecním a obecním školním; pakli přesahuje, pak z ce
lého obnosu tyto přirážky se předpisují, výjimečnost 600 zl. nemá
tu platnosti. Aby názor v té záležitosti byl zcela jasný, sdělují ze
zvláštního v tom ohledu právního Sporu vydané rozhodnutí zem
ského výboru v Praze ze 14. října 1896 č. 53.583 vůči %81. od. 2.
o obec. řízení slovy: »Osvobození od přirážek, jež % 81. od. 2.

o ob. řízení duchovním správcům přiznává, pouze tehdáž nastává,
když příjem obnos 600 zl. r. č. nepřevyšuje : pakli jich příjem tento
převyšuje a od tohoto příjmu státní daň předepsána byla, podléhá
veškerý příjem povinnosti přirážek. a v tom případě veškerá pře
depsaná daň slouží vyměřování obecních přirážek za podklad.
Toto ustanovení jeví se býti z té příčiny nevyhnutelným. poněvadž
veškeren příjem duchovních správců (kongruový) Sieuží za základ
ku vyměřování státní daně, a při tom žádný rozdíl se nečiní mezi
příjmem až k obnosu 600 zlatých r.č. 71 příjmem tento obnos
převyšujícím. Při obci má pro vyměřování obecních přirážek
platnost státní daň a při příjmu duchovních správců. jenž podléhá
zdanění a obnos 600 zl. r. č. převyšuje, »nepřísluší obci právo.,
aby sama rozhodovala, která kvota od státní daně na příjem
600 zl. r. č., a která na příjem nad tento obnos 600 zl. r. č.při—
padá. Z té příčiny předepsání obecních a obecních školních při—
rážek k veškeré dani z příjmu jeví se býti ospravedlněnac
Z celého pojednání jest jasno, že smysl jednoho a téhož
% 81. ob. říz. při různých přirážkách dochází rozličného výkladu.

jelikož zákon postrádá jasnosti a stilisace. Dobře bude ducho
venstvu z ohledu přirážek. dokud tyto na daň příjmovou uvaleny
nebudou.
\ '

Zpěv při pohřbu & právo faráře.
Podává 'l'h. (,'. jAN PAULY.

Církevní pohřeb jest vnitřní záležitosti církevní, kterou dle
čl. 15. stát. zakl. zák. ze dne 21. prosince 1867 přísluší spravovati
církevním orgánům. Státní zákon tedy přiznává faráři právo 0 této
věci t. j. o zpěvu při pohřbech rozhodovati
Farář jest však po
vinen zachovati církevní předpisy o pohřbu. Předpisy tyto obsa
huje římský ritual. Proto farář musí dovoliti, aby ty obřady, které
ritual cantando předpisuje, mohly býti zpívány a nemá práva
tento rituelní zpěv zakázati, když strana si toho přeje. Tento
zákaz by mohl dáti ve smyslu církevního zákona jenom tehdy,
když se jedná o pohřeb samovraha, jehož příčetnost zůstala po—
chybnou. Rozhodnouti o tom, zdali při pohřbu se má zpívati
nějaká mimorituelni pohřební píseň, přináleží faráři.
O tom, k do při pohřbu zpívati má, zmiňuje se štolový patent,
který toto právo přiznává řiditeli choru, ritual zve jej. can

torem.
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Z toho. vysvítá, že farář má chrániti právo řiditele oboru
a že jemu po právu přináleží pohřební zpěvy obstarávati. Chce-li
tedy nějaký spolek při pohřbu svého člena zpívati, musí vždy
faráře () dovolení žádati. Farář může spolku dovolíti, aby zpíval
při nějakém pohřbu pohřební píseň mimoliturgickou. Kdyby však
příbuzní tvrdili, že není třeba řídítelc choru při pohřbu, že místo
něho obstará zpěv spolek anebo jiné osoby, nemusí toho farář
připustití a jest povinen právo řiditele choru hájiti. Mohl by tu
,dovoliti, aby liturgický zpěv (responsoría, libera a j.) obstaral
řiditel choru a pohřební píseň přednesl spolek anebo aby vše
obstaral spolek, ale pak musí strana řídítelc choru odškodníti.

—>3Ěžžš€+

Návod, jak se má vyhotoviti přiznání příjmův
obročnich.
Ordinaríatní

list Pražské arcidiecése přinášívčís.

1—4. na str. 14. stručně návod, jak se má vyhotoviti přiznání
obročních příjmův. jak známo prodloužila vláda lhůtu k podá—
vání přiznání duchovních správců, kteří na d0plnění kongruy činí

nárok, do 1. března 1899. Aby lhůta ta dodržeti se mohla,
nařizuje knížecí arcibiskupská konsistoř. aby duchovní najisto fasse

knížecí arcibiskupské konsistoři dodali

podotýkáOrdinariatní

list:

do 1. února 1899. Dále

1. K nove úpravě předloženy buďtež l'asse těch obročí, jimž
dle nového kongruového zákona přísluší buď vyšší doplněk kon—
gruový než dosavadní, nebo která teprve nároku nabývá na doplněk.
Dle % 15. zákona přísluší doplněk kongruový také farám
řeholním, í budiž () něj dle % 17 prováděcího nařízení zakročeno.
2. Co do vnější formy buďtež fasse vyhotoveny přesně dle
vzorů právě uveřejněných. Nejlépe jest upotřebiti blanketů tištěných.
jichž snadno (v knihkupectví Cyrillo-Methodějském) inoz'no opatřiti.
Fassi dlužno také příště ve dvou stejnopisech vyhotovíti.
Předepsané přílohy připojují se jen v jednom exempláři fasse,
přílohy i zadání jsou kolku prosty, nikoliv však odvoláni, jež by
se proti upravovacímu nálezu zemského úřadu podala.
3. Co do obsahu platí ustanovení dotčeného ministerského
prováděcího nařízení ze dne 16. listopadu 1898 č. ř. z. 176. Třeba

však poznamenatí toto:
a) Pončvadžvněktei'ých

obročícli výnos pozemků se Změnil
novou revisí katastru, budiž přiznán dle nejnovějších archů po—
zemkových;
*
b) při výnosu ze stálých dávek V přírodninách dbáti jest
toho, Že zákon v g 4. lit. d. dovoluje od hrubého výnosu ode—

čísti

20"/„ z ohledu na menší hodnotu a za přiváženi;
c) výnos nadaci se dle 55. zákona vice do příjmů nepočítá
a rovněž tak nezapočte se " níc'i Výnos nemovitosti, které skutky
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dobročinnýmí—po působnosti tohoto zákona k tomu kterému ob
ročí připadnou;=

d) poněvadž výnos z nadací do příjmů se nepočítá, nelze
ovšem ani ve vydání počítati něco »za nadační mše od jiných
kněží odslouženéa ;
e) za to dovoluje zákon (Š' 7. lít. d) započísti náhradu za
odsloužené mše svaté na úmysl náboženské matice, jež té které
duchovní Správě stále přikázány jsou, v arcidiecési pražské
50 kr. pravidlem za každou uloženou mši bez ohledu k nynější

redukci;

[) konečně dovoleno též započísti mimořádný výdaj k za
jištění potřebné vody a to tehdy, prokáže-li se stvrzením politi
ckého úřadu [. instance, že nutno je dovážcti vodu z místa aSpoň
2 km vzdáleného, anebo že poloha místa jest mimořádně ne—
příznivá a obtížná, farář pak že vlastního potahu nemá.
' 4. Poněvadž administrátorům uprázdněných obročí dle šlí).
zákona od 1. října 1898 zvýšený plat a výnos z nadací přísluší,
upozorňují se, aby dle % 15. prováděcího nařízení v účtech inter
kalárních to, co jim náleží, si počítali.
5. Ducho-ním správcům, kteří již ve výslužbě se nacházejí,
má dle % 16. prováděcího nařízení doplněk výslužného dle nyněj
šího zákona od úřadů samých poukázán býti. [bude tedy zvlášt
ního zadání jen tehdy potřebí, žádal-li by kdo za vyšší výslužne,
nežli mu zákonem přísluší, anebo když by poukaz dle zákona

zvýšeného výslužného příliš dlouho

nepřicházel.

„

Fasse budtež vyhotoveny dle stavu dne I. října I898. (jíní-li
kdo nároky na náhradu z toho důvodu, že výnos pozemků za
leta 1897 a 1898 klesl, budiž to zvláště doklady odůvodněno.

V příčině upravení fasse beneficiátů
dle nového
kongruového zákona a nově osobní daně upozorňujeme
na nový praktický spis P. jana Kuhna: Fasse beneficiátů
dle noveho kongruoveho zákona a nové osobní daně. Spis jest
snůškou všech zákonných ustanovení, jak dalece se vztahují ke
všem příjmům a výdajům ve fassích obročních. Všude jeví se
stručnost s jasností názoru, k čemuž 13 vzorců vydatně přispívá.
Cena spisu obnáší 63 kr. — expedici vykonává autor sám (vdp.
jan Kuhn, farář v Studenci u jilemnice).

%%$%r

Drobnosu.
1. Prohlásiti se bez vyznam-L& zmeniti náboženství
není stejné. Loňského roku zamítl správní soud stížnost úřed
níka nemocenské pokladny Karla Riedla ve Vídni, podanou proti
ministerstvu kultu a vyučování, které zamítlo žádost jmenova
ného, aby svého Sletého syna Richarda směl vychovati bez vy
znání. Karel Riedl prohlásil se r. 1894 se svou manželkou bez
vyznání a roku 1895 oznámil magistrátnímu okresnímu úřadu
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v Ottakrinku, že svého tenkrát óletého synka chce vychovati
také bez vyznání, žádaje, aby tento vyloučen byl z Církve kato
lické. Magistrátní okresní úřad žádosti této nevyhověl, odvolávaje
se na 5“ 139. občanského zákonnika, dle něhož rodičové jsou vá—
záni svoje děti nábožensky vychovávati, a změna náboženství u dí

těte jenom tenkráte může nastati, pokliže rodičové nebo aspoň
jeden z nich náboženství změnili. Prohlásiti se za bezvyznání není
však změnou náboženství, jelikož za změnu se považuje pouze
přestoupeni od jedné státem uznané církve k druhé, kdežto bez
vyznání býti znamená popírání každého positivního náboženství
vůbec. Stejným způsobem rozhodlo místodržitelství a v poslední
instanci ministerstvo kultu a vyučování. Proti rozhodnutí tohoto
podal Riedl stížnost ke správnímu soudu, jenžji rovněž zamítl. Správní
soud'držel se náhledu, že bez vyznání se prohlásiti neznamená
změnu náboženství a že pojmy vyznání a náboženství se stano—
víska státu jsou totožné.
2. Dějepisný nesmysl. Ríká se, že bývali dva neb tři pa—
pežové, najednou. To není pravda, to jest nemožné. poněvadž
Církev jest monarchie v přísném smyslu. Buď není žádný papež,
když totiž papež zemřel a nový ještě není platně zvolen. aneb
jest papež, ale jen jeden. Každý druhý nebo třetí, který snad za
papeže byl pokládán, nemohl už býti skutečným papežem, po
něvadž mu scházela platná volba; takový byl jen vzdoropapež
neb cosi podobného.
Ve státě monarchickém, na příklad v Ra—
kousko-Uhersku, také může býti jen jeden panovník právoplatný,
každý jiný jest odbojník.
'

3. “Kdy ustanovil Pán Ježíš- svátost svatého křtu?
Říká se, že v den Svého vstoupení na nebe slovy: ». . . křtěte je
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.: To jest chyba. Pán
ježíš neustanovil jistě nejdůležitější svátost naposledy jen tak
mimochodem. již v prvním roce Svého učitelství ustanovil Pán
ježiš křest; někdy kolem rozmluvy s Nikodemem křest Jeho už
byl. jak o tom svědčí sv. jan v evangeliu 3, 5. a zvláště 3, 22. 26
a 4, 1. 2. Takový jest výklad sv. Augustina, Tomáše, Bona
ventury. Při loučení vzpomněl Spasitel náš obzvláště křtu,poněvadž
je tak důležitý, ale apoštoly už dříve v něm vyučil ajcj ustanovil.

4. Výklad mše svaté.

jeden kněz má mši svatou, při níž

jsou děti i dospělí. Druhý kněz jest u dětí a říká přes chvíli hla
sitě, co se právě děje u oltáře: »Nyni jest modlitba stupňová,
nyní jest introitus, nyní jest evangelium: vstaňte a dělejte kříž
a říkejte. „:

----—
Pouhé učení o mši svaté zapomenou dětí a k uka—

zování obřadů mše sv. ve škole nemívají dosti vážnosti, jakmile
to trvá déle. Při mši sv. mají uctívou pozornost k výkladům a
učí se zacházeti pořádně s modlitební knížkou. _,_ Také dospělým
prospívá takové názorné učení při mši svaté, neboť nevědomost
ohledně mše svaté u velikých jest veliká.
Yosef Hrobský, farář v Robči.

—223_

Literární oznamOVatel.
Postní

kázaní,

Dr. Robert

která roku 1898 konal“ u sv. Tomáše v Brně

Neuschl,

prof. theologie v Brně.

Tato kázaní, která vdp. autor s velikým úspěchem konal
loňského roku ve chrámu Páně sv. Tomáše v Brně, třeba na
zvati i co do formy i co do obsahu dilem velezdařilým. Obsahem
jejich jest děj umučení a utrpení Páně, k němuž p. autor připo
juje některou z věčných pravd, jak se obyčejně probírají při exer
ciciích, a pojednává se vždy o thematě tak obšírně, že se z ka
ždého kázaní dají dvě sestaviti. Poslední kázaní jedná o z mrtvých
vstání Páně. Děj umučení Páně popisuje p. autor na základě slov
sv. evangelia a používá k výkladům badání nejslavnějších exegetů,
tak že vše, co kázaní obsahuji, obstojí i před soudnou stolici
přísné vědecké kritiky. Rovněž i v pojednání () věčných pravdách.
které p. autor k ději umučení Páně připojuje, jeví se důkladná
znalost dogmatiky i morálky. Při tom však jsou kázaní vysoce
praktická, přihlížejíce vždy k potřebám lidu. Autor obrací po
zornost posluchačů ke kořenům zla, které nynější společnost
lidskou až do základů ohrožuje, totiž k nevěře a z ní plynoucí
nevěrnosti naproti Bohu a bližnímu, a dokazuje, že nynější spo
lečnost nemůže býti vyléčena, leč naukou a milostí Kristovou.
Pro obyvatelstvo, které má příležitost denně čísti nevěrccké no
viny, brožury a knihy, budou tato kázaní tiskem vydaná pravým
dobrodiním, neboť nalezne v nich hojného poučení o pravdách
křesťanských a lichosti zásad, jež nynější svět hlásá. Z každého
téměř řádku celého spisu sálá nadšení pro věc Kristovu, ajedině
přílišná horlivost nechává někdy dopadnouti i ostřejší slovo proti
moderním fariseům. Pan autor uvádí velmi mnoho vhodných textů
z Písma sv., sv. Otců, věhlasných theologů, někdy dovolává se
i spisovatelů profanních, ano i nepřátel Církve svaté. Mluva jest
správná, jasná, místy květnatá, ozdobená mnohými krásnými
obrazy a přirovnáními, tak že spisovatel se touto sbírkou kázaní
čestně řadí mezi nejpřednější pěstitele českého posvátného řeč
nictví.
Cást čistého výtěžku jest věnována na zjednání praporu
křesťansko-sociálnímu spolku »Svo.nost<< v Brně. — Kázaní, která
právě jsou v tisku, co nejvřeleji každému doporučujeme.

!)r. řas. Kupka, prof. pastorálky v Brně.
):

*

Ženská otázka, sociální význam její a způsoby jejího řešení.
Napsal jUDr. Frant. Herman.
Nákladem Cyrillo—Metho
dějské knihtiskárny V. Kotrbav Praze 1899.
jak jsme se již zmínili, vyšel pozoruhodný a časový tento
spisek právě nyni. Na 109 stránkách podává se historický vývoj
ženské otázky, pokusy jejího řešení zvláště sociálními demokraty,
a pak zásady křesťansko-sociální, kterými lze otázku tuto ku
zdárnému konci přivésti. Na cennou knihu tuto zatím upozorňujeme.
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Obrana,

časopis věnovaný zájmům katolicko-politickým.

Roč

níku XV. sešit 2. Předplatné na celý rok 3 zl.
Časopis »Obrana vychází již na 15. rok, řadu to let, která
při naši obrovské literární nadprodukci něco znamená. Nám tane
na mysli, že by časopis »Obranaa měl u nás konati poslání asi
takové, jaké vykonávají proslulé mnichovské »Historisch-politiche
Blatterc. K tomu ovšem neúmorné a součinné práce třeba. Dou—
fejme proto, že nynější nové redakci se podaří časopis »Obranuc
na dráhu tak důležitou a pro nás tak nutnou přivésti. — Úprava
»Obranyc jest velmi pěkná a na objem její předplatné velice
mírné. Od nového ioku 1899 vede redakci horlivý spolupracovník

na poli křesťanského socialismu P. Šimon.
*

*

*

Archaeologie křesťanská ve službách dějin církevních .t
věrouky. Píše jos Bilczewski. Z polského podává Dr ]
Tumpach. »Vzdčlavací knihovny katolickéa sv. IX.. sešit 6
Cena 25 kr. Nákladem Cyrillo-Methodejské knihtiskárny V. Ko
trba v Praze.

Sešitem tímto končí pivní díl výborného díla v němž jest
obsaženo umeni katakomb. Vsechny sympoly a obiazy jsou tu
nejenom popsány, ale i zobrazeny. Neméně než 28 obrazův a plánů
napočetli jsme v tomto sešitě.. Krásné toto dílo doporučujeme vrele,
nejen jako spis poučný ale jako výbornou pomůcku pro skoly
a:

*

*

Socialismus.
Které jSoU jeho základy a lze-li jej provésti. Ně
mecky napsal P. V. Cithrein ] S. »Vzdélavací knihovny
katolické. svazek XI. sešit 1 a 2. Cena 50 ki. Nákladem
Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrba v Praze.
Cathreinův spis patří mezi nejlepši'publikace celé světové
literatury v oboru sociálním. Nejen že v krátké době dočkal se
sedmého vydání, nýbrž i přeložen byl do osmi jazykův a všude
dostalo se mu nejčestnějšího uznání. Vítáme překlad tohoto spisu
jemuž se ani se strany neprátelské nemohlo upříti všestranné do
konalosti, tím více, protože nadbytek takovýchto, otázky sociální
týkajících se spisův u nás není. Doporučujeme tedy co' nejlépe

Listy homileoická.
“$$$—
Neděle III. v postě.*)
Pravým pokáním půsohí hříšník: 1. nebi největší
radost, a 2. sobě největší Štěstí.
»Vymítal ďábelství. :
Luk. 11, 14.
»Na toť jest zjeven Syn Boží. aby kazil
skutky d'áblovy.c
]. jan 3, 4.

Důkaz této pravdy, o které v epištole své píše sv. km, na
lézáme zvláště v dnešním svatém evangeliu. Vypravuje se zde,
jak Pán ježíš vyhnal ďábelství z člověka nešťastného, jenž byl
duchem zlým posedlý.
:
Dle podobenství, které Sám Pán ježíš učinil, byl ďábel onen
silným ozbrojencem, jenž ostříhal síně své, v těle pak onoho po
litování hodného člověka hrozně řádil avykonával hrůzovládu svou,
kterou žádný z lidí přemoci, zničiti nemohl, až konečně přišel Ten,
jenž silnější byl, než onen ozbrojenec, ]enž byl nejenom člověkem.
ale i Bohem a jenž tohoto ukrutníka také přemohl.
Takovým způsobem zničil Pán Ježíš dílo (l'áblovo.
Než, Pán'ježíš přišel na tento svět nejen proto, aby dilo
ďáblovo, jeho řádění v těle zničil, ale hlavně proto, aby jeho řá
dění, jeho dílo v duších lidských vyvrátil a překazil; přišelproto,
aby z duše lidské, v kteréž ďábel hříchy a nepravostmi vládl &
ještě dosud tak mocně vládne, aby z té duše ďábla zahnal.
ó, kéž by se tento blahodatný úmysl Páně zdařil na všech
lidech! Pán přišel proto, aby hledal a spasil, co bylo ztraceno.
ó, kéž by také všichni nalezení a spasení byli!
Pán ]ežíš ukazuje tu největší ochotu nás hlcdati a spasiti,
ale i my musíme chtíti, aby nás Pán nalezl a spasil. V ohledě
tom známý jest krásný výrok svatého Augustina: »Ten, jenž nás
*) ch Rudigiera.
Rádce duchovní.
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bez nás stvořil, nechce nás bez nás spasiti !<<To jest: nechce nás
blaženými učiniti bez vlastního přičinění našeho.
Nuže tedy, musíme spolupůsobiti, musíme své ruce nabízeti
Spasiteli svému, musíme činiti upřímné a pravé pokání, a pak
zničí Pán i v naší duši “dílo ďáblovo. A za tím účelem chci k vám
dnes promluviti několik slov. kterými bych vás ku pravému a

upřímnému pokání nad spáchanými hříchy povzbudil. To jest
předmět důležitý, jenž právě nynější době svatopostní, době to
pokání, velice přiměřený a vhodný jest. Proto volám sám k sobě

a ke každému hříšníkoviona slova: („iň pokání!

Považ, že

pravým pokáním působí hříšník
[. nebi největší radost a
II. sobě největší štěstí.
0 pravdě té budeme krátce rozjímati vzývajice dříve Boha
ve jménu Pána Ježíše.

Pojednání.
I.

1. V pravdě připravuje hříšník největší radost nebi, když
činí pravé pokání. Slyšme některá místa ze svatého Písma, kde
pravdu tu Sám Bůh dotvrzuje.
Ku proroku Ezechielovi řekl Hospodin ve Starém Zákoně:
»Protož ty, synu člověčí, rci domu israelskému: Takto mluvíte
říkajice: Protože přestoupeni naše a hříchové naši jsou na nás,
a my v nich svadneme, i jakž bychom živi byli? Rci jim: Zivt
jsem já, dí Panovník l—Iospodin, žeť nemám libosti v smrti bez
božného, ale aby se odvrátil bezbožný od cesty své a živ byl.
Odvraťtež se tedy, odvrat'te od cest svých zlých. [ proč mříti
máte, () dome Israelský.a Ezech. 33, 10. 11.
Zde přísahá Sám Bůh, že nechce smrti hříšníka, ale aby živ
byl, a proto volá tak důrazně: »Obraťtež se !“ Volá tak ku nej
větším hříšníkům, kteří pro množství nepravosti svých zoufati
si chtí.
»Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako
sníh zbělejí; budou-li červení jako šarlat, jako vlna bílí budou.;
Is. 1, 18. jak velice záleží tedy Pánu Bohu na obrácení se, na
polepšení hříšníkově!
A kdo může tak krásně vylíčiti a vypsati tu radost, jakou
má nebe nad pravým pokáním hříšníkovým, jako to Pán ježíš
ve svých dojemně krásných podobenstvích učinil? Tak na pří
klad řekl Pán: »Který člověk z vás maje sto ovec & ztrativ
jednu z nich, nenechává devadesáti devíti na poušti, a nejde po
té, kteráž se byla ztratila, až ji nalezne? A nalezna ji, vloží na
ramena svá. raduje se: a přijda domů, svolá přátele a sousedy,
řka jim: Spolu radujte se se mnou, neb jsem nalezl ovci svou,
která se byla ztratila! Pravímt vám,<<dokládá k tomu Pán Ježíš,
»že tak bude větší radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání

činícím, nežli nad devadesáti devíti spravcdlívýmí, kteříž nepotře—
bují pokánía Anebo která žena (řekl Pán ježíš v jiném podobenství)
majíc deset peněz, ztratí-li jeden peníz, zdaliz' nezazže svíce a ne—

mete domu a nehledá pilně, dokudž nenalezne? A když nalezne,
svolá přítelkyně a sousedky, řkouc: Radujte se spolu se mnou,
neb jsem nalezla peníz, kterýž jsem byla ztratila. Takt pravím
vám (dokládá opět Pán ježíš), bude radost před anděly Božími
nad jedním hříšníkem pokání činícím.o< Luk. 15, 4. atd

A poněvadž Pán ježíš velikou radost nad pravým pokáním
hříšníka nám znázornití a ukázati chtěl, byl proto téměř nevy
čerpatelným v těch nejdojemnějších podobenstvích tohoto druhu,
která vypravoval za tím účelem. Též ono známé podobenství
o marnotratném a ztraceném synu, kterýž se opět navrátil k otci
svému,
("), jakou radost měl onen otec, když viděl, že syn jeho ka-J
jicně se k němu navraeuje! Z daleka již jej spatřil, poněvadž s ta
kovou vroucí tOuhou po něm se díval. Sotva že spatřil syna
svého, ihned vychází z domu, spěchá mu vstříc, naplněn něhou
otcovskou padá mu kolem krku, objímá, líbá jej s láskou tou
nejvroucnější, nenechá ho ani žalovati na sebe, nedovoluje mu
ani, aby se vyznával z viny své, ale poroučí hned služebníkům
svým, aby přinesli navrátivšímu se synu nový oděv, nové roucho,
novou obuv a krásný, nádherný prsten. Poroučí dále, aby hostina
se všemi projevy radosti a plesu jemu vystrojena byla.
0, jak krásně zračí se v podobenství tomto péče a starost,
s jakou nebesa hříšníka ku pokání přivésti touží! jak krásně vi
děti tu něžnost, s jakou/nebe pravého kajicníka přijímá! Vypadá
to tak, jakoby ani Pán Bůh Sám v Sobě blaženým nebyl. jakoby
potřeboval člověka, aby byl Štastným a blaženým, tak že sezde
plní slova v knize Přísloví: »Rozkoš má jest býti se syny lid—
skými'.<< Přísl. 8, 31.

2. Radost nebes nad pravým pokáním hříšníka vysvítá ne
jenom zc slov Božích, ale ještě zřejměji jeví se ve skutcích Božích.
Sám Pán ježiš praví. »Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozenóho dal, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale
měl život věčný.a jan 3, 16.
Tak mnoho tedy záleželo Pánu Bohu na tom, aby hříšníky
k Sobě obrátil, že ani Svého Syna neušetřil. A také v pravdě
tento Syn Boží jako dobrý pastýř dal život Svůj za ovce Své, za

nás, za bídné hříšníky, jak v evangeliu sv. jana psáno jest:

»já

jsem paslýř dobrý. Dobrý pastýř dává život svůj za ovce své.<<
jan 19, 11.
O, jak podstatnou příčinu má tedy Pán Bůh k nářku, když

my tu drahou cenu, za kterou vykoupení a spasení jsme, sami
na sobě ničíme, když my sami onu vzácnou krev nejsvětější,
kterou vykoupení a očištěni jsme, nohama svýma šlapeme, když
samí vrháme se do tlamy, do hltanu onoho vlka ukrutněho, před
nímž nás božský Spasitel obětováním Svého vlastního života za—
chránili A tak jako veliký jest nářek Boha; když hřešíme, právě
15*
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tak veliká bude potom Jeho radost, když se odvrátíme od cesty
7áhuby a zavržení věčného. když se opět navrátíme ku stádu
Božímu, když způsobíme, aby krev Kristova opět hojného ovoce
na nás nesla a nám prospěla. Právě proto,. že Bůh tolik pro
nás učinil, že tolik obětoval, aby nás k Sobě přivedl, právě
proto nesmírně veliká jest Jeho radost, když hříšník, který se
tak velice od Boha vzdálil, opět k Němu sc navraCUje. Za tou
příčinou, křesťané milí, ukazuje nám nebe slovy i skutky, jak ve
likou radost hříšník nebi pravým pokáním působí.
, hled'me i my tuto radost nebi připraviti! jestliže jsme
zbloudili jako ovce ztracené, dejme se opět zase nalézti a sebe na
ramena starostlivého, dobrého Pastýře položiti. Navrat'me se dle
příkladu marnotratného syna ve svatém evangeliu zpět z ciziny
hříchu do domu Otce nebeského, jenž nás toužebně očekává &
s tak velikou radostí nás opět přijme. Nechtějmež dále šlapati

nohama svýma onu krev úmluvy, kterou očištěni jsme. Ciňme
nebi, čiňme Bohu a jeho andělům a svatým pravým pokáním onu
radost, kterou po nás touží, a .tím zajisté připravíme i sobě zá
roveň štěstí to největší, o čemž po krátkém oddechu rozjímati
budeme v díle druhém.
ll.

Pravým pokáním připravíme sobě největší štěstí, a to nejen
pro život 'časný ale i pro věčnost.
„
1. (), zajisté jest pravda, že hřích jest nejenom odchýlením
se od Boha, ale i odchýlením se od svého vlastního štěstí; hřích
' jest ztrátou štěstí. Prorok Jeremiáš píše: »Pozncjž tedy a viz, že
zlá a hořká věc jest, že opouštíš Hospodina, Boha svéhoc ]e—
remiáš 2, 19. A lsaiášt »Nemajíť žádného pokoje, praví Hospodin,
bezbožní.< Is. 48, 22.
Svědomí, které hřišníku všecky přestupky a poklesky a
tresty za ně před oči staví, zbavuje ho veškerého pokoje. A kdyby

ty radovánky a rozkoše, jimž se oddává a kterýmiž hlas svého
svědomí utlumití a umlčeti chce, kdyby radovánky ty sebe vět—
šími byly, nemají opravdově pro hříšníka žádné příjemnosti. žádné
sladkosti v sobě.

, „
Podobně jako král Salomoun nalézá i hříšník ve všech
radovánkách marnost nad marnost a pustou prázdnotu ducha.
Nechci ani mluviti o těch jiných zlých následcích, jimiž hřích již
zde na světě se mstí a jimiž přívržence své již zde v životě po
zemské nešt'astnými činí.
Když tedy hříšník pravé pokání činí, () jak mnoho prospívá
tu časnému štěstí svému!
Pravým pokáním zjednává a působí svědomí svému pravý
pokoj, pravý mír.
_
To svědomí, které dříve bylo jeho úhlavním nepřítelem, stává
se nyní jeho nejvroucnějším a nejvěrnějším přítelem.
To svědomí, které dříve bylo pramenem hořkých &trvalých
trápení, jest nyní nevyčerpatelným zdrojem a pramenem těch nej
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sladších radostí, které člověka těší i tenkráte, když by ho i ta
největší bída zevnější navštíviri měla. To dobré svědomí, kteréž
odměnou pravého pokání jest, jest onen »pokoj Boží, kterýž,< dle
výroku sv. Pavla, »všeliký smysl převyšuje.“ Filip. 4, 7.
Toto dobré svědomí těšilo tak mocně svaté apoštoly, když
od světa pronásledování byli, když svět s nimi nakládal jako
s opovržení hodnými vývrhely člověčcnstva a když jim nejrozma
nitější utrpení snášeti bylo.
_
Svatí apoštolové sami otom svědectví vydávají, a zvláště
nám to dosvědčuje sv. Pavel, jenž sám též zkroušeným kajicníkem
byl, pravé pokání činil a pravým pokáním srdci svému takové
prameny radostí otevřel cBůh těší nás ve všelikém soužení našem.“
2. Kor: 1, 4. »Nebo jakož se rozhojňují utrpení Kristova při nás,
tak skrze Krista rozhojňuje se i potěšení naše.a 2. Kor. 1,5.
A jinde: »Chlouba naše tato jest, svědectví svědomí našehoa
2. Kor. 1, 12.

Ano, svědomí to působilo nejenom, že apoštolové utrpení
svá trpělivě snášeli, ano, oni se i radovali, když pro jméno Pána
ježíše trpěti a snášeti mohli. Skutk. ap. 5, 41.
Prorok Jeremiáš pravi: »Poznejž tedy a viz, že zlá a hořká
věc jest, že opouštíš Hospodina, Boha svého.: jen 2. 19. Tak
i žalmista Páně : »Okuste a vizte, jak libý jest Hospodina
Žalm 33, 9.

,
() ano, hříšníku, tys dozajista sám zkusil, že hořkou věcí
jest opustiti Boha! Uposlechní tedy napomenutí Božího, zkus to
a viz, jak Pán sladký jest. Ty poznáš zajisté, že jho Jeho není
tak těžké, jak ti to snad ďábel a svět namluvili, ty poznáš, že
jho jeho jest sladké a břímě jeho není těžké, ale lehké. O, co
podniká všecko člověk často jenom proto, aby mimo Boha štěstí
časné sobě získati mohl, a toto pravé štěstí nalézá přece jenom
v Bohu!
Kdo touží po časném blahobytě, ten nejprve k Bohu svému
navrátiti se musí. neboťjinak blahobytu pravého nikde nedosáhne,
neboť jenom u Boha. v Bohu dosahuje člověk pravého pokoje
svého svědomí. A zkrátka řečeno, pravým pokánim ucpává člověk
ry nejbližší prameny mnohotvárné bídy, své chudoby, svých ne
mocí. svého pronásledování, svého pohrdání atd. a připravuje
sobě blahobyt, požehnání Boží, zdraví a čest.
2. Pravé pokání napomáhá tedy mocně k našemu časnému
štěstí. A byť by nám pravé pokání ani časný blahobyt nepřiná
šelo, a byť by nám pravé pokání spíše utrpení všeho způsObu
přinášelo, pak bychom i potom za hříchy své pokání činiti mu
sili, & to k vůli blahobytu svému věčnému. Neboť co by prospělo
člověku, co by prospělo hříšníkovi, když by v ustavičně odda
nosti, v ustavičném užívání hříchů pro krátký čas tohoto života
celý svět získal, se vším, co ten svět má, když by ale při tom
svou jedinou, nesmrtelnou duši ztratil, duši, která se dvakrát vy
platiti a znovu, již více vykoupiti nedá! »Neboť co jest platno
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člověku, byť všecken svčt získal, na své duši škodu trpěl? Aneb
jakou dá člověk výměnu za duši svouPc Mat. 16, 26.
.
Hrozná jest smrt, strašlivá jest věčnost hříšnikova, jenž ne—
činil pravé pokání. jeho skutkové následují a pronásledují ho tam
na věčnosti!
Naproti tomu jak Šťastnou věčnost připravuje sobě pravý
kajicník! K němu mluví Pán Ježiš tatáž slova. která promluvil
ku člověku šlakem poraženému: »Doufej synu, buď potěšen, synu
můj, odpouštějít se tobě hříchové tvoji la Po celou věčnost ne
bude více pamatováno na poklesky. na hříchy jeho.
Pravý kajicník bude bráti podíl na radostech nebeských se
všemi velikými zástupy svatých kajicniků; se sv. Davidem, jenž
každou noc smáčel lůžko své slzami lítosti a pokání, pravý ka—
jicník radovati se bude se sv. Petrem, jenž vyšel ven a plakal
hořce nad hříchy svými, se sv. Pavlem, jenž po celý svůj život
pracoval, a svým utrpením a konečně i svou vlastní krví za dří
vější pronásledování Krista Pána pokání činil, pravý kajicník dále
radováti se bude tam v království nebeském se svatou Marií
Magdalenou. která hořkými a horkými slzami svými smáčela
nohy Pána ]ežíše, která velikou láskou za velikór hříchy své

zadostučinila a stak mnohou přísnosti a tuhým pokánim své
dřívější prostopášnosti a rozmařilosti potrestala; zkrátka pravý
kajicník radovati se bude s celým velikým zástupem kajicníků
svatých. A tito kajicníci svatí po celou věčnost prozpěvovati budou
v plesu a v jásotu, plesati budou těmi slovy,_ která napsal žal
mista Páně, korunovaný prorok v krásném Zalmu 102., plesati
budou slovy: »Dobrořeč duše má I'Iospodinu: a nezapomínej na
všecka dobrodiní jeho. Kterýž milostiv jest všem nepravostem
tvým; kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé. Kterýž vysvobozuje
od zahynutí život tvůj; kterýž tě korunuje milosrdenstvím a
mnohým slitovánim. Kterýž naplňuje dobrými vvěcmižádost tvou;
tak že se obnoví jako orlice mladost tvá.< Zalm 102, 2.—5.
Amen.

lan Gótschner, em. farář v Opočně, Čechy.

Neděle IV. v postě.
Co to znamená za Pánem Ježíšem jíti a proč máme
za Nun jíti?
»Šel za Pánem ]ežíšem zástup veliký..
Jan 6, 2.

Krásný a následování hodný příklad dává zástup, o kterém
dnešnísv. evangelium vypravuje; praví totiž sv. evangelium: »Sel
za Ním (totiž za Pánem ježíšem) zástup veliký.: Hle, lidé 'tijdou
na poušťza Pánem ježišem, nejen aby vidělijeho divy a zázraky, kteréž
činil, ale aby slyšeli Jeho slovo, aby byli poučeni a potěšeni. Pro tuto
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touhu zapomněli i na pokrm, a proto Pán Ježíš zázračně je pěti
chleby a dvěmi rybami nasytil. Dvojí odměna je potkala, že šli
za Pánem Ježíšem; neboť byli duchovně i tělesně nasycení, přišli
kpoznání Ježíše Krista, neboť pravili, uzřevše ten div: »Tentojest
jistě prorok, kterýž má přijíti na svět:; toto poznání Pána Ježíše
přivedlo lid ten na tu myšlenku, aby Ho _učinili králem. Poznav
Pán Ježíš, že chtěli přijíti, aby Jej chytili a učinili králem, utekl
na horu Sám Jediný. Tak se odměňuje Pán Ježíš těm, kteří jdou
za Ním. On poučuje, osvěcujeaposilňuje takové; takové vyslyšuje,
takovým pomáhá, takové potěšuje; takovým obrací zármutky
v radost a takových radost zvyšuje, blaživpu a stálou činí; ano
takovým odmění někdy životem věčným! O, zdaliž inás to nemá
povzbudití a pohnouti za Pánem Ježíšem jíti? Zajisté! O, kéž by
o každém znás se mohlo tedy říci: »On jde za Pánem Ježíšem.<
Kéž by se o tobě, křesťanský zástupe, zde shromážděný, mohlo
říci: » “el za ní zástup velikým Mnohý ale nebude snad ani věděti,
co to znamená za Pánem Ježíšem jíti;> Abyste věděli, co to zna
mená, a abyste také skutečně za Pánem Ježíšem šli, ukáži nyni :

Co to znamená za Pánem Ježíšemjítiaproč

za Ním jíti?

máme

Pojednání.
Co to znamená: za Kristem Pánem jíti:>
To znamenánejprve: Krista Pána, Jeho svatý život,

Jeho učení, Jeho skutky a Jeho smrt poznati.

Chci-li

poznati krajiny, města, znamenité osoby, krále atd. musím tam
jíti; kdo chce poznati Vídeň a našeho císaře a krále, musí do
Vídně jíti, cestovati; říkáme proto také: »On tam jde, aby to
viděl. aby to poznal.: Asfává příčiny, abychom za Pánem Ježíšem
šli a Ho poznali? Stává, a to příčiny nejvíš důležité, neboť znáti
Pána Ježíše, věřiti v Něho a v Jeho učení, znáti Jeho vznešený
„příklad, jest život náš, jest naše spása; pravilť zajisté Sám Pán
Ježíš: »Tentot' jest pak život věčný, aby poznali Tebe Samého
pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.: Jan 17, 3.
Toto poznání Pána Ježíše zplodí víru a víra ta spasí člověka, neboť
dí Pán Ježíš: »Kdo věří v Syna. má život věčný, ale kdo jest
nevěřící Synu, neuzří života, nýbrž hněv Boží zůstává v něm..
jan 3, 36. Kdo má příklad Pána Ježíše a věří v Něho, ten puzen
bývá příkladu Jeho následovati, takový živ,jest svatě a vykonává
tak podmínku kdosažení života věčného. (), jděte tedy za Kristem
Pánem, hleďte Ilo poznati, věřtevNěho, následujte příkladu Jeho
a spasení budete! Abyste No ale poznali, v Něho uvěřili a ná
sledovali I<lo, jděte do chrámu Páně, poslouchejte slovo Boží,
čtěte sv. evangelium 3 »Život Pána Ježíšea. vůbec knihy nábo
ženské; nenásledujte příkladu synů světa, kteří za Ježíšem nejdou
' Ho poznati, v Něho věřiti a příkladu Jeho následovati nechtějí,
ano před Ježíšem, před kázaním, ,před slovem Božím a knihou
věroučnou a náboženskou utíkají. O, těch nenásledujte, nebot jest
to tím největším neštěstím pro člověka. Ale zase jest to největší

__ 232 _
štěstí Krista Ježíše znáti, věřiti-a následovati. Ipraví proto svatý
Pavel: »Všecky věci pokládám. býti škodou, pro vyvýšenou
známost Ježíše Krista, Pána mého, pro Nějž jsem všecko ztratil,
a mám jako za lejno, abych Krista získal.: Filip 3, 8; a ku
Korintským napsal: »Nesoudil jsem, že bych co jiného mezi vámi
uměl, než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.:
I. 2, 2. Chcete—li
ale právě znáti Pána Ježíše, chcete-li Ho celého, celé Jeho učení
znáti, musíte Církvi katolické věřiti, ji musíte slyšeti, k ní musíte
jíti, nebo jen v Církvi katolické a jen s ní jest Pán Ježíš, nebo
řekl: »A aj, já svámi jsem po všecky dny, až do skonáni světax
Mat. 28, 20. I—lletedy k náměstkům Ježíše Krista, k nástupcům
sv. apoštolů, k nástupci sv. Petra musíte jíti, ty musíte slyšeti,
jim věřiti, neboť ti vám káží celého Ježíše Krista, všecku pravdu
náboženskou, celé učení Jeho, neboťje chrání Pán od omylu, skrze
.ústa Církve káže Kristus a nechává se poznati; papežové římští,
biskupové akněží katoličtí, ti mohou se sv. Pavlem říci a zvolati:
»My pak kážeme Krista ukřižovaného.: [. Kor. ], 23; neboť jen
apoštolům a jejich nástupcům a nikomu jinému, řekl Pán: »Já
jsem s vámi.“ »Duch pravdy bude s vámi až do skonání světa-!
ne s odpadlými od Církve, ne s vyloučenými z Církve, ne s bludaři,
kacíři, falešnými proroky, nevěrci, ne s těmi jest Pán; k nim ne
smíte jíti, před těmi musíte utíkati, jejich spiSy a knihy nesmíte
čísti, neboť tím se vzdálíte od Krista, to vás o poznání Ježíše
Krista a víru v Něho připraví; to vás neučiní následovníky Kri
stovými, ale následovníky ďábla, náhončími pekla, to vás zatratí
a věčně nešťastnými učiní!
Koho m'iluji, koho si vážím a koho ctím, k tomu jdu, toho
navštěvuji, toho chválím; jde-li tedy někdokpříteli, jde tam, aby
mu svou lásku a úctu dal na jevo; z toho můžete poznati, že
za Kristem Pánemjíti znamená: »Pána Ježíše milovati. ctíti,klaněti
se Jemu, vyznávati Ho a vyvyšovatia. A toho jest nám též velice
potřebí, nebot Pán Ježíš jest Bůh, Jemu jsme všecku úctu a lásku
dlužní; vždyt praví Sám Pán Ježíš: »Všickni ať ctí Syna, jako
ctí Otce: kdo nectí Syna, nectí Otce, jenž I—lo
poslal.: Jan 5, 23:
Jeho oslavil Otec nebeský při křtu v řece jordánské a na hoře
Tábor přiJeho proměnění. Zhřešilibychom tedy velice, kdybychom
Pána Ježíše neoslavovali aJemu se neklaněli, kdybychom Ho ne
milovali, kdybychom více lidí než Jeho si vážili, a zle by se proto
vedlo nám, neboť Sám praví: „Kdo miluje Otce neb matku více
nežli mne není mne hoden: a kdo miluje syna neb dceru více
nežli mne není mne hoden.< Mat. 10, 37; a sv. Pavel dí: »Ne
miluje—likdo Pána našeho Ježíše Krista, budiž proklat.: I. Kor.
16, 22. 0, tak tedy milujme a ctěme Pána Ježíše, ohýbejme před
Ním kolena svá, jak sv. Pavel dí: Filip. 2, 10. 11; chvalme Ho,
vyznávejme

I—Io,rozšiřujme čest a slávu Jeho; chvalme I—Iostále,

ráno, za dne, večer a v noci; chvalme Ho zvláště v neděli a ve
svátek; spěchejme rádi do chrámu Páně; klaňme se Mu v nej
světější Svátosti oltářní skrytému, chvalme [lo při mši svaté,
o požehnání. Sem jděte za Pánem Ježíšem, zde On jest, zde Mu
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čest a slávu prozpěvujte. Budete-li Pána Ježíše zde oslavovati, ]eho
ctíti a Jemu se klančti, tím se stanete hodnými. že l—los anděly

a svatými budete oslavovati na nebi; jinak ale zavržení budete
tam, kde se Bůh ani nemiluje ani nectí, ano kde se ctíti a milovati
nemůže, a to jest peklo a ďáblové nemohou ani Boha milovati
a ctíti ač věří! »y pekle pak, praví sv. král David, kdož tě
oslavovati bude?: Zai. 6, 6.
Za Kristem jíti znamená dále Krista Pána následovati. A kdo
následuje Krista Pána? Ten, který učení jeho zachovává; kdo podle
učení Kristova živ není, ten nejde za Ním, ale ten se od Něho
vzdaluje, ten se vzdaluje blaha časného a věčného, ten následuje
ďábla, nebo d'áblova jest vůle, učení Krista Pána nezachovávatf
a proto jde takový za ďáblem do věčného zahynutí. Zachovávati
musíme učení Kristovo Nic by nám neprospěla víra, nic chvála,
nic říkání: »Pane, Pane,c jestli bychom učení jeho nezachovávali.
Praví proto Sám Pán Ježíš: »Blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží,
a ostříhají ho.< LUk- H. 28. Sv. Pavel napsal: »Ne posluchači
spravedliví jsou u Boha, ale činitelé zákona spravedliví nalezeni
budou.: Rím. 2, 13.
Následujmež tedy Příklad Kristův a ostříhejmež přikázaní
jeho. & půjdeme za' Kristem Pánem. Pán Ježíš ve všem nás
předešel příkladem Svým, ve všem Ho tedy následujme. Svatý
Augustin dí: »Všechen život Kristův, jejžjako člověk vedl na zemi,
jest naučení mravů. Neboť Kristus pohrdl všemi světa statky, jimiž
že se pohrdati má, učil; a snášel všecko zlé, o němž přikázal, že
se snášeti máxx (Flores Doctor. Hybern). On zasluhuje tedy ná—
sledování ve všem. Kristus ]ežíš se modlil, modleme se tedy také.
On světil svátky, svěťme je také. On plnil vůli Otce Svého nebe
ského a proto pravil: »Můj pokrm jest, abych činil vůli Toho.
kterýž Mne poslala, Jan 4, 34., plňme proto i my vůli Boží.
]ežíš Kristus se podrobil zákonu Mojžíšovu, podrobme se i my
zákonům církevním & státním. On odváděl daň a velel dávati,
co jest císařovo, císaři; i v tom Ho následujte. On se postil,i my
se posťme. On byl poddán rodičům, i my jim poddání buďme.
On byl tichý a trpělivý v kříži, i my buďme trpěliví. On miloval
nepřátely Své a modlil se za ně, i my své nepřátely milujme.
O následujme Ho, tak půjdeme za Nímk štěstí a blaženosti; tak
“ šli za Ním svatí a světice Boží, tak i my za Ním jděme; &proto
volá i sv. Pavel na nás: »Buďtež tedy následovníci Boží, jakožto
synové nejmilejší, a choďte v lásce, jakož i Kristus miloval nás
a vydal sebe samého za nás v obětování a oběť Bohu k vůni
rozkošné.: Efes. 5, 1, 2.
Za Kristem Pánem jíti znamená dále světem a marnosti
světa pohrdati; máme za Kristem Pánem jíti, máme l—lonásledo
vati, po Něm toužiti; následovně musíme světem a marnosti světa
opovrhovati, po nich nenasyceně nebažiti, nebot“Kristus a svět jsou
neslučitelné protivy, a dvěma pánům tak od sebe rozdílným nelze
přec sloužiti. Pravilt proto Sám: »Nemůžete sloužiti Bohu i ma
monu.< Mat. 6, 34. Mládenci v evangeliu řekl Pán Ježíš: »Chceš—li
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dokonalým býti, jdi, prodej, co máš, a rozdej chudým, a budeš
míti poklad v nebi, a pojď, a následuj mne.< Nežádá ani Kristus
Pán neuprositelně na všech, aby všecko opustili; žádá to jen pro
větší dokonalost; ale nicméně na všech žádá. aby srdce věcem
tohoto světa nepřikládali, po nich nenasyceně nebažili, ale aby
s málem spokojeni byli; neboť kdo nenasyceně po nich touží,
hříchů mnohých a těžkých se dopouští, jak tomu i sv. Pavel učí,
řka: »Kteřiž chtěji zbohatnoutí, upadávají v pokušení a v osidlo
d'áblovo a v žádosti mnohé a neužitečné i škodlivé, kteréž po:
hřižují lidi v zaliynuti a zatracením 1.Tím. 6,9. Protože se israe
líté 'ohlédali po hrncích plných egyptského masa, poraženi byli na
poušti; to se jim stalo vobraze pro nás, abychom nebyli žádostivi
zlých věcí. 1. Kor. lí), 1—6. 0, proč bychom také pro tento svět
měli na Krista Pána zapomenoutia Ho nenásledovati? Což ne
slíbil Kristus Pán, že všecko ostatní nám bude přidáno, budeme-li
Ilo následovati, a království Božího a jeho spravedlnosti hledatiř
Nevidíme, jak Pán Ježíš zázračně nasytil zástup pěti tisíc lidí zá—
zračně, že šli za Ním a království Božíhovhledali? Což oblažuje

svět a věci tohoto světa dokonaleatrvanlivě? () opovrhujme tedy
světem a marností Jeho, za Ježíšem jděme, Jeho následujme, a On
nás oblaží a potěší! Hle, v největší chudobě přišel Syn Boží na
svět; chudoba byla Jeho stálou družkou, takže ani neměl, kam by
hlavy Své položil; a přece byl On Syn slávy věčné ado slávype
beské vešel. Následujme Ho tedy & za Ním se dostaneme. Cim
více budeme světem pohrdati, tím šťastnější, ano i tím ctnostnější
a svatější se staneme, a proto i tím větší oslavy na nebi do
sáhneme.

_

Za Kristem Pánem jíti znamená dále Krista Pána prositi.
Kdo od někoho něco dosáhnouti chce, jde k němu a prosí ho.
Zebrák jde k boháči a za boháčem, aby něco od něho dosáhl;
bídní a churaví šli za Pánem Ježíšem, aby je uzdravil, a Pán Ježíš
nikoho neoslyšel, kdo u víře a důvěře Ho o pomoc prosil. I my
máme příčinu za Kristem Pánem jíti, Jej prositi.

I—lle,slabí jsme

a křeltcí, a tudíž potřebujeme milost Jeho, abychom vzdor této
slabosti a vzdor tak četným pokušením víru a ctnost zachovali
a hříchu nepodlehlí. Kříže a strasti rozmanité doléhaji na nás,
a tu potřebujeme též “milost Jeho, abychom je tiše a trpělivě sná
šeli; tu potřebujeme pomoc jeho, abychom od nich zproštění byli.
Hříšníci jsme, a potřebujeme proto odpuštění, potřebujeme ducha
kajicnosti, abychom za ně pravé pokání činiti a tak odpuštění do
sáhnouti mohli V pochybnostech často nalézáme se, nevědouce,
co sobě počíti máme, a hle, tu Jeho rady potřebujeme. Kdo nám
však vtěchto případech může pomoci? Pán Ježíš jistě a neomylně,
vždyť On Bůh a Pán náš. O jděme tedy za Ním s prosbou dů
věrnou; v tomto svato-postním čase, kdy pokání činiti máme,
jdouce za Ním, prosme Ho o ducha kajicnosti a za odpuštění
hříchů, a On smiluje se nad námi jako nad PetremaMajdalenou,
jako nad lotrem na levici; sem do chrámu Páně vstupujte, zde
před nejsvětější Svátosti oltářní, zde při mši svaté, zde před SVG—
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tým křížem Ho proste, a On neoslyší vás. Se sv. Pavlem proto
volám: »Přistupmež tedy s doufáním k trůnu milosti, abychom
došli milosrdenství a nalezli milost k příhodné pomocic (t.j. včas
příhodný). Zid. 4. 16.
Abyste se posilnili a milosti nalezli, jděte za Kristem Pánem,
jděte k stolu Jeho a přijměte s =čistým svědomím a pobožným
srdcem nejsvětější Svátost oltářní. Pán Ježíš nás zve k bodům
těmto, jděme tedy k Němu, a blaze nám, jestli za Ním k stolu
Jeho půjdeme, neboť budeme míti v sobě život. Pán Ježíš bude
přebývati v nás, a vzkřísí nás k slávě v den nejposlednější.
Jan 6, 54. 55. 57.
Za Ježíšem jíti, znamená dále umučení a smrt Kristovu roz
jímati. Pán Ježíš jde za nás na Kalvarii, aby nás Svou smrtí vy
koupil a spasil. Koná se křížová cesta, připomínáme si zde tu bo
lestnou cestu, kterou za nás na smrt podstoupil. O konejme rádi
tuto křížovou cestu, _iděme za Kristem Pánem v duchu rozjíma
jíce umučení a smrt Jeho, jakož i příčinu smrti té, její spásonosné
následky a tu Jeho lásku, jakou za nás smrt tuto podstoupiti
ráčil; toto rozjímání jest Pánu Ježíši milé a nám prospěšné; toto
rozjímání svědčí O naší víře, o naší lásce ku Kristu Ježíši; toto
rozjímání nás od zlého odvrátí a k dobrému povzbudí; to nás
pohne k pokání, a proto nebude zajisté nadarmo vylita krev Kri
stova za toho, aniž bude pro toho ovoce smrti Páně zmařeno,
kdo rád umučení a smrt Páně rozvažuje, rád pobožnost křížové
cesty koná.
*

*

*

Poznali jste, co to znamená: za Kristem Pánem jíti a proč
za Ním jíti máme. Jděte tedy za Kristem Pánemjako zástup, jako
svatí apoštolové a Jeho učenníci, vždyt“ On má slova života; ne
následujte syny světa, kteříž za—Kristem Pánem nejdou, ano ani
v tom svatém & kajícím čase za Ním nejdou; ano, co pravím,
nejdou, oni se od Krista Pána ještě vzdalují, jdou pryč od Něho,
opovrhují Jim, rouhají se Jemu; od Toho jdou pryč, který přišel
nás spasiti, který přijde nás souditi; od Toho, kterýž jest život
náša naše spása jediná. O politujme těch nešťastných, pomOdleme
se za ně. Nenechte se 'od těch synů světa oklamati a mýliti.
Jděte a jděte Stále za Ježíšem, .a tak budete šťastni na tomto světě,
tak dospějete k ctnosti a svatosti, tak půjdete v ústrety blažené
smrti, a dostanete se za Kristem Pánem do Jeho království nebe
ského. Amen.
lan Podlaha, bisk. vikář a os.. děkan v Stálci_
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Neděle smrtelná.
Svědomí jest velikým dobrodiním pro každého člověka.
»Kdo z vás bude mne trestati z hříchu..
Jan 8, 46.

Kdo pozorně slyšel dnešní sv. evangelium, nevím opravdu,
čemu se více musí diviti, zdali té svátosti, té neúhonnosti Ježí
šově, který Svým nepřátelům, Svým vražedníkům mohl říci:
»Kdo z vás může mne viniti z hříchu? »anebo té zaslepenosti
zákonníků židovských.
'
Oni žádnou lež, žádný hřích nemohli vyčítati Spasiteli a přece
Mu nevěřili a Ho nenáviděli; On je právě proto káral, že nechtějí
slyšeti pravdu, ale milují lež, protože nejsou z Boha, _alez ďábla,
jenž jest otcem lži a lhář od počátku: a oni nevěru svou vymlou
vají tím, že Ježíši spílají Samaritánů, jenž má zlého ducha! Ale
více než obojímu tomu snad se budeme diviti té tichosti a mír
nosti, s kterou Pán Ježiš t'ariseům na jejich hanlivou řeč
'odpovídá. On vidi a zná, jejich zlé srdce. On mohl jejich
hanebné skutky odkrýti přede vším lidem a tak Sebe hájiti:
toho však neučinil, nýbrž s podivuhodnou tichostí vece: »Já
zlého ducha nemám, ale ctím Otce svého, a vy jste mne
zneuctili, já nehledám slávy své. Bůh jest, který jí hledá a-vás i mne
soudí.: —
»Oslavuji-li já sebe sám, sláva má nic není, jestit Otec můj,
kterýž mne oslavuje, o němž vy pravíte, že Bůh váš jest ale ne—
poznali jste Ho; ale já Jej znám a řeč Jeho zachovávání.: Jak
mnoho svárů a hádek, jak mnoho neštěstí a pohoršení by se
uvarovalo, kdyby křesťané následovali v tichosti a mírnosti této
Pána Ježíše, kdyby učili se od Něho, jak Sám volá: »Učte se
ode mne nebo tichý jsem a pokorný srdcem.c A kdyby opravdu
křesťané s celou duši v celém životě svém následovali Ježíše, Jenž
jest tichý a pokorný „srdcem, pak by z nás mohli také mnozí s Ním
zvolati: »Kdo z vás bude mne trestati z hříchuřc Ale nyní bohužel
není tomu tak.
'
Kde jest ten člověk, jehož by "někdo z lidí nemohl
kárati pro chybu a hřích nějaký? A kde jest ten člověk, jenž
by před svým svědomím, před soudem Božím mohl říci, že se
hříchu nedopustil? Ano, nejmilejší! Každý sebe tajnější hřích má
vždycky mimo Boha ještě jednoho svědka, svědka neuplatitel
ného, neuprositelného. A svědek ten jest vlastní svědomí člověka,
které nepřestane člověka trestati a viniti z hříchu spáchaného,
třeba že jej navždycky uměl ukrýti před lidmi. Svědomí jest od
Boha ustanovený strážce nesmrtelné duše naší, který nás varuje
před záhubou, ano i hříšníku pomáhá ze hříchu opět povstati. A

o tomto našem strážci, o svědomí
době řeč a poukáži vám na to.

chci učiniti v této posvátné
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1.jak velikým dobrodinim jest svědomí pro
každého člověka,
2. co činiti máme, aby hlas svědomí'byl

kspasenianikolivtrestem. Poslyšte.

nám

Pojednání.
1. Když starý Tobiáš vypravoval svého syna na dalekou
cestu do města medského Rages, tu—
ohlížel se starostlivý otec po
nějakém muži věrném, jenž by průvodčím byl jedinému synu
jeho po daleké cestě. A nalezl takového průvodce, který nejen
syna mu tam dovedl, ale i vícekráte znebezpečenství života jej
vysvobodil a konečně i starému otci zrak navrátil. A průvodčí
ten byl anděl Rafael, jeden ze sedmi, kteří stojí před Hospodi
nem. Nejmilejší, náš život jest také putování, a cesta naše jest
daleká, obtížná a nebezpečná. My putujeme v tomto slzavém
údolí do království nebeského, ale tělo, svět a ďábel nám připra
vují na této cestě mnoho těžkostí, chtějí nás svésti na cestu ne—
pravou. Jaké štěstí by to bylo pro nás, kdyby i nám dal Pán Bůh

tak věrného a dobrého průvodce a strážce, jako měl mladý
Tobiáš! A slyšte a zvelebujte za to dobrotivost Boží! Pán Bůh
nám takového strážce a průvodce dal. Ano, jedenkaždý člověk
jej má v sobě samém, má “jej při sobě v každé době, a strážce

ten

věrný

jest svědomí.

Svědomí, tento hlas Boží v nás

ukazuje nám pravou cestu, varuje nás přede vším, co by nám mohlo
býti na škodu — a po skutku nás soudí, soudí nanejvýš
spravedlivě, a nedá—se ničím zastrašíti ani uprositi; a zbloudil-li
člověk s pravé Cesty, tu mu tento strážný hlas tak dlouho činí
výčitky, tak dlouho jej napomíná, až se pozná a obrátí. jak veliké
dobrodiní Boží jest tento hlas vnitřní, který člověka neopustí,
ikdyž jej všecko opustilo! Veliké dobrodiní jest to pro děti,
když vyrůstají před očima rozumných rodičů, kteří všecko zlé od
nich odvracují a dobrým vychováním k dobrému je vedou; ale
nemohou býti rodiče vždycky s dětmi, jejich dobrá stráž dřív
neb později opustí děti. Mnoho může rozumné napomínání otce,
matky —- ale délkou času zapomíná člověk na dobrá slova rodi
čův a obzvláště tehdy, kdy mu jich nejvíc zapotřebí, v čas poku
šení zapomíná na ně. Užitečné a mocné jest poslouchání slova
Božího a mnohé již kázání odvrátilo od hříchů a přivedlok do
brému, ale slabý je člověk, lehko zapomíná na, ta dobrá před
sevzetí, která učinil. Dohlídka a napomínání rodičův a přátel, napo—
mínání slova Božího jsou také průvodčí člověka na cestě dobré,
ale tito nejdou s ním vždycky a všude. ano v \čas pokušení se
mu jich často nedostává; a tu právě jest jich nejvíce zapotřebí,
a zde zůstává člověku přece jeden strážce, svědomí, které před
hříchem mu domlouvá, jej na Boží přikázání pamatuje; byt' jsi
sebe víc jej utlačoval, ono neumlkne, ono ti nepřestane volati:
»Nezabíješ, nepokradeš, nesesmilníš << Mnohého již tento hlas
odvrátil od propaSti, dO nížto už klesal! A poslechl-lis hlasu toho
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vnitřního, tu rozleje se radost v srdci tvém, radost to duchovní,
jež

od Samého

Boha

pochází

——svědomí, hlas Boží chválí tě,

žes nad pokušením zvítězil. jestlis ale neposlechl svědomí, jestlis
hlas jeho

vášní a náruživostí přehlušil ——pošetilčc, netěš se, že

svědomí tvé umlklo; sotva je hřích spáchán, tu probouzí se hlas
ten mnohem silněji než prve, tu tím důrazněji mluví a tím
hrozněji, neboť nyní hlas ten trestá, tvůj hřích ti vyčítá, a ty
nemůžeš mu odmlouvati, neboť víš, žes hřešil, ty jeho výčitky musíš
snášeti. Ach, jak často to vidíme, že člověk jako slepý do hříchu
se žene, žádné napomínání, žádné varování nechce slyšeti, ale
sotva vykonal hřích, v tom samém okamžení se ho hrozí, ho
lituje, ano sám na sebe žaluje. Abych vám to ukázal na hrozném
příkladě, co se při každém velkém a malém hříchu děje: mnoho
bývá takových soudů, že člověk, který na vraždu nějakou se
připravoval, mnoho měsíců a mnoho let, sotva že ji spáchal, už
si vlasy z hlavy rve, sám sebe vraždí anebo sám se u soudu
udává. Svědomí tedy, které před hříchem člověka varuje, hned
jak hřešil, povstává opět mnohem silněji, aby za hřích trestalo.
A i ty výčitky svědomí jsou, nejmilejší, pro člověka velikým
dobrodiním Božím. Ony ustavičně před oči staví hříšníku, čeho
se dopustil, a tak jej k poznání jeho hříchu přivádějí, ony mu
ukazují na tu cestu dobrou, 5 které sešel a zbloudil, a tak dlouho
trvá kárání svědomí, pokud člověk hříchu svého nenapravil; &byť i
na krátký čas někdy umlklo, při nejbližší příležitosti ozve se zase
a to tím bolestněji. A tak vedou tyto výčitky svědomí člověka
ktomu
aby se jich hleděl zbaviti, aby nabyl opět vnitřního

pokoje.
2. A to se státi může jen tím způsobem, když se ze všech
těch hříchů, které mu svědomí obtěžují, upřímně a lítostně vy—

zpovídá; kde ve zpovědi na sebe sám žaluje, sám si výčitky
činí, 'ten tím zbavuje se výčitek svědomí, nabývá vnitřního po
koje. Běda ale tomu, kdo chce ulmouti se výčitkám svědomí tím,
že si práci dává, aby svědomí, toho dobrodince a strážce svého,
k ustavičnému mlčení přivedl, kdo svědomí chce utlačiti, novými
hříchy přehlušiti. Takový člověk podoben jest onomu císaři po
hanskému, kterého jeden zlý jeho společník. svedl, že se opil.
A druhý den po opití dostal ovšem, jak to bývá, veliké hlavy
bolení —' i poslal si pro onoho svůdníka a smrtí mu hrozil, ne
pomůže-li mu od bolesti následkem opití ho sužujících. [ dal mu
onen radu,

aby opět pil, -——
poslechl,

a již více z opilství nevy

cházel, ovšem ale následkem toho brzy do hrobu se připravil.
Ale byt' by se hříšník sebe více namáhal udusiti hlas svědomí,
na vždycky se mu to nikdy nepodaří. jsou ovšem lidé, kteří při
sebe větším hříchu se ani nezardí, kterým ani při největším zlo—
činu svědomí nečiní výčitek; ale nemyslete, že svědomí jejich je

nadobro udušeno, _ nikoliv: dnes neb'zítra probudí se, a hlas
jeho bude tím hroznčjší, čím déle bylo potlačováno, a ne-li dříve,
v hodinu smrti probudí se svědomí dozajista, a nešťastný člověk
ten, pro něhož nebude míti svědomí jiného slova, než: Ty jsi
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zatracen, neboť jsi nechtěl slyšeti hlasu mého. Dobře si toho
všimněte: Kdo na dlouho potlačil v sobě hlas svědomí, ten
uvrhl se do záhuby věčně. Svědomí jeho ovšem vypukne ještě
jednou, ale jen aby mu ukázalo tu hroznou propast, ve které se
nalézá, aby ho přivedlo v zoufalství. Mnohý takový zděsí se pak
sám sebe jako Kain a zvolá: »Budu tulákem na zemi a poběh
likem, a kdo mě najde, zabije _mne.<<Neštastník takový Zhrozí se
svého svědomí volaje jako jidáš: »Větší jest vina má, než aby
mi mohla býti odpuštěna.a Nebuď tedy nikdo mezi vámi tak po
šetilý a tak převrácený, aby hlas svědomí, jenž mu za hřích vý—
čitky činí, hleděl v sobě umrtviti; takový člověk připravuje se
o nejlepšího přítele, o nejvěrnějšího strážce; a mimo to se mu
to nikdy nepodaří, aby navždycky svědomí k mlčení přivedl -—
a běda, na věky běda člověku tomu, jenž dovedl po celý život
hlas svědomí přehlušovati, nebot“ v hodinu smrti probudí se mu
silou zoufalství, a bude trápiti jej v mukách pekelných na věky,
neboť zlé svědomí zatracencův jest, jak Pán ]ežíš praví, ten červ,
který neumírá, a ten oheň, který nikdy nezhasne. A čím se to .
stává, že dovede člověk přece na čas v sobě potla'čiti hlas svě
domí, tohoto neuprositelného, neuplatitelného soudce ? To stává
se velikými hříchy, obzvláště hříšnými náruživostmi. Když člověk
na hlas svědomí nic nedává, ale výčitky vždy větším hříchem
potlačuje: tu konečně umlkne na čas svědomí jeho. ještě více
zaslepují člověka vášně a náruživosti: člověk lakomý, jenž jenom
po penězích touží, neslyší hlasu svědomí, ano, kdyby Pán ježíš
mluvil k němu, on by Ho neposlouchal, jeho duši opanovala la
kota, jeho oči vidí jen peníze, rozum, svědomí musí mlčeti
on sáhne po penězích, byť by měl nesmrtelnou duši v tom oka
mžení odevzdati peklu, jako Jidáš políbil Mistra. A jak bude sly—
šeti hlas svědomí člověk chlípník, jenž slouží hříšnému tělu svému?
jeho mysl, jeho srdce, jeho duše celá jest naplněna nečistou žá
dostí, on tu ve chvíli, kdy hoří nečistou žádostí, nemá citu ani
pro oheň pekelný, jak dbáti bude na slova svého svědomí? A tak
každá vášeň kazí a ničí svědomí člověka; ale když konečně vy
střízlivěl od vášně. tu teprv probouzí se svědomí, a blaze člověku,
není—lipak na pokání ještě pozdě. jestli vám tedy; moji rozm.,
_na tom záleží, aby vaše Svědomí bylo vám opravdu věrným
strážcem nesmrtelné duše, vystříhejte se všeho, čím hlas svědomí
slábne, a to jsou obzvláště vášně a hříšné náruživosti. Ale mimo
to dbejte také & slyšte na ten hlas, neboť je to hlas Boží, a on
vám obyčejně nejlépe poví, co činiti, čeho se varovati máme.
A když si hlasu toho svědomitě budete všimati, on vás nikdy
v nejistotě nenechá, on vám v každém pokušení dobré rady dá,
a vy se nemusíte obávati, že snad jednou na smrtelhé posteli
způsobí vám ty hrůzy, které připraVUje probuzené svědomí za
tvrzelěmu hříšníku.

3. Konečně jest ještějeden,ato nejvydatnější prostředek, jak
si může člověk dobré svědomí zachovati, totiž časté zpytování
svědomí. Každý pořádný člověk, odbýval-li za dne nějakou zá
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ležitost. učiní večer třeba jen sobě a pro sebe účet, pořádnost ;
jiní činí to týdně, měsíčně; kdo to ale odkládá na delší čas, ten
přijde jistě do nepořádku, nezapsal-li všecko. A tak jest, nejmi—
lejší, i s námi. My jsme dělníci Boží, svědomí jest jako dohlížitel
Boží, a proto člověk, ienž o to dbá, aby byl s Bohem vždycky
v pořádku, ten každodenně učiní si účet se svědomím. O všech
svatých a nábožných lidech to čteme, že při večerní modlitbě
každodenně zpytovávali své svědomí. A komu z vás prospěch
duše jeho opravdu na srdci leží, následuj tohoto příkladu svatých,
poslechni mé rady, navykni si každodenně zpytovati své svědomí.
Nemysli si nikdo, že je to snad těžké, že to dlouho trvá
ni—
koliv. Když jsi dokonal svou večerní “modlitbu, tu pomysLi si,
cos Celý ten den od rána až do večera činil. Učinil-lis něco do
brého, vzdej chválu Bohu, poznáš-li ale nějaké provinění, lituj,
pros Boha za odpuštění, a pamatuj si, abys při nejbližší zpovědi
z hříchu toho se vyznal. A zpytování toto odbudeš za dvě, za
tři minuty, a tolik času může a chce snad každý z vás obětovati
své duši. jak mnohý, kdyby každodenně večer pamatoval se na
to, co za dně zlého učinil, jak mnohý by se zhrozil hříchů svých
a uvaroval se jich! To bud' tedy, nejmilejší. dnes váš dobrý
úmysl, vaše dobré předsevzetí, že ode dneška chcete u večer to
jedno okamžení k tomu se odhodlati, abyste zpytovali své skutky
toho dne. 'A opomene-li kdo z vás jeden neb druhý den tak uči
niti, nahrad' to následujícího dne, a ne-li jindy, alespoň v sobotu
u večer anebo v neděli v chrámu Páně, vzpomeň si na všecko,
cos v celém týdnu dobrého i zlého učinil. Za dobré poděkuj Bohu,
zlé lituj a naprav. A když budete tímto způsobem své svědomí
často, každodenně zpytovati, pak budete i vy účastni toho, co
jest zde na světě nejvzácnější, totiž pokojného svědomí, které člo
včka činí spokojeným, ano blaženým, třeba jej nouze, bída, trá—
pení svíralo. Budete-li tak činiti, pak můžete pokojně očekávati
soud Boží, nebo jste zachovali napomenutí sv. Pavla: »Budete-li
se sami souditi, nebudete souzeni od Boha.<< Neboť kdo se své
domím každodenně anebo aspoň týdně činí pořádnost, ten do
zajista, obtížilli svědomí hříchy, nebude dlouho odkládati, aby
odňal mu tíži hříchů, jemu příprava k sv. zpovědi nedá tolik
práce, a co nejhlavnčjší, on jest jist, že ničeho neopomene, neza—J
mlčí. A tak jest jim sv. zpověď opravdu „koupelí, z níž očištěni
vycházejí, kdežto lidé, kteří jen před sv. zpovědí, obzvláště jdou-li
jen asi dvakrát za rok k sv. zpovědi, byt' by třeba chtěli, ani
nedovedou dobře svědomí zpytovati, nevzpomenou ——a proto
také mnozí říkávají: nevím, z čeho bych se zpovídal — nekradu,
nezabil jsem nikoho, —- a proto takovým lidem nebývá také
sv. zpověď k velikému užitku. Takovému pravím : Přicházej přede
vším častěji k sv. zpovědi a počínaje ode dneška každodenně tu
jednu minutu, když jdeš spat, obrať na zpytování svědomí, a ly
budeš věděti, co a budeš se častěji a rád zpovídati.

1-Jan Herčik.
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Zvěstování blahoslavené Panny Marie.
Dnešního dne byly za nás veliké oběti přineseny.
>Aj, děvka Páně, staniž mi se podle
slova tvého.c
Luk. 1, 38.

V Písmě svatém zaznamenány jsou mnohé oběti, které Bohu
přineseny byly, a v nichž se Bohu zalíbilo; co svět státi a jak
dlouho lidé zemi obývati budou, bude se o nich vypravovati. Co
svět státi bude, bude se vypravovati o oběti Abelově, na kterou
Bůh se zálibou pohlédl aji milostně přijal; ve věčně památce
zůstane oběť, kterou Noe po potopě světa Bohu na poděkování
za zázračné zachránění přinesl; stále se bude vypravovati o oběti
Melchisedechově, která na poděkování za vítězství Abrahamovo
a vysvobození Lota Bohu přinesena byla; taktéž stále se bude
vypravovati o obětování Isáka. Magdalena přinesla Ježíši taktéž
obét', pomazala totiž hlavu Jeho mastí alabastrovou a učinila tím,
jak Sám Ježíš to dosvědčil, skutek dobrý Mat. 26, l(); i o této
obětí se bude stále vypravovati, pravil totiž ježíš Kristus: »Amen
vpravim vám, kdežkoli kázáno bude toto evangelium po všem
světě, i o tom, co ona učinila, bude na památku jeji praventm
Mat. 26, 13. Než, co jsou všecky tyto a jiné ještě oběti 11při

rovnáníktěm, které dnešního dne přineseny byly? Dnešního dne
přinesl nám Bůh Otec,“ Bůh Syn a blahoslavená Panna Maria oběť;
a tyto oběti by měly nepovšimnuty a zapomenuty býti;>jistě ne;
a proto ustanovila Církev svatá dnešní slavnost, slavnost zvěsto
vání Panny Marie,_aby oběti ty věčně ve vděčné památce zůstaly..
Abysteivy sobě denně vděčně tyto oběti připomínali, ukáži,jakou

oběťpřineslnám dnes Bůh Otec, Bůh Syn ablahoslavená

Panna Maria.

Pojednání.
1. Abrahamovi poručil Bůh, aby Mu přinesl syna sveho
lsáka vobět' zápalnou, řka: »Abrahame, vezmi syna svého jedno—
rozeného, kteréhož miluješ, lsáka, a jdi do země vidění a tam
ho budeš obětovati v oběť zápalnoux [. Mojž. 22, 2. Byla to
“veliká oběť, jakou Bůh na Abrahamovi požádal, ale vykonati ne
dopustil; než svrchovaně větší obět' přinesl nám Bůh skutečně
Sám, neboť z lásky k nám obětoval Syna Svého, seslav llo na
svět, aby se vtělil a za nás umřel! Ježiš jest milý Syn Boží;
o Něm řekl Bůh: »Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe<
Zal. 2, 7. Při křtu Páně pravil: »Ty jsi Syn můj milý, vtobět'
jsem si zalíbila Luk. 3, 22; _a při proměnění Krista Pána
řekl Bůh: »Tentot' jest Syn můj milý, v němž jsem si dobře
zalíbil, toho poslouchejte.: Mat. 17, 5.
'
A hle toho milého Syna Svého posílá Bůh dnes _na svět, do
slzavého tohoto údolí. Dnes »Slovo tělem učiněno jestapřebývalo
Rádce duchovní.
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mezi námi!. A proč l—loposílá na svět, pro koho I—loposílá na
svět? Bůh Ho posílá na svět, nejen aby se vtělíl, ale aby snášel
všecky bídy, strasti a zármutky, aby byl pronásledován, mučen
a usmrcen! A pro koho Ho poslal, pro, koho měl to trpět, za
koho měl umřít? Bůh Ho posílá z lásky k nám na svět; z lásky
k nám Mu uložil, aby trpěl a umřel, a tak nás vykoupil a'
spasil, tak Bohu zadost učinill Hle, takovou oběť přínáší nám
dnes náš Otec nebeský, nám Svým nepřátelům, nám Svým
nehodným dítkám! »Tak miloval Bůh svět, že Syna Svého
jednorozeného dal, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, .ale
měl život věčný.: Jan 3, 16 Tuto oběť Otce nebeského nemůžeme
náležitě rozumem ani postihnouti; tu musíme se svatým Pavlem
zvolati: »Č), hlubokosti, bohatství, moudrosti a vědomosti Boží!
Jak jsou nezpytatelní soudové 'Jeho & nevystižitelné cesty Jeho!
Kdo poznal úmysl _Pánělc Řím. 11, 33. Oběť tatojest tajemstvím;
tu nelze nám slušně a patřičně oceniti, za- ni jen v mlčelívém
a hlubokém' klanění děkovati lze!

2. Velikou oběť přinesl za nás dnes i Syn Boží.
Syn Boží jest král slávy věčné; Jemu dána jést všeliká moc na
nebi i n/a zemí; Jemu slouží andělé i archandělé; před Ním se
koří a klaní cherubinové; ve jménu Jeho má každé koleno klekati,
nebeských, zemských í pckelných a každý jazyk má vyznávati,
že .Pán Ježíš Kristus jest v slávě Boha Otce. A hle, tento Ježíš,
béře dnes na sebe tělo lidské!
:()n jsa v způsobč Boží,: praví sv. Pavel, »nepoložil sobě
toho za loupež, že jest rovný Bohu; ale sebe samého zmařil,
přijav způsobu služebníka, & ku podobenství lidí učiněn, a ve způ—
sobu nalezen jako člověka: Filip. 2, 6. 7.
A proč se stal dnes člověkem? Z lásky k Bohu Otci &z lásky
k nám. Dnes přináší obět láskyaposlušnosti kOtci, ale i k nám.
On se stal člověkem, aby oslavil zde Boha, aby známé učinil
jméno Jeho lidem, aby zavedl pravou úctu a službu Boží a Boha
usmířil. On se stal člověkem, abychom Bohu podobnými učinění
byli; opouští nebe, aby nás do nebe uvedl; stal se člověkem,
aby za nás trpčti 'a umříti mohl, Bohu tak zadost za nás učinil,
nás vykoupil a spasil; jako se odebral Mojžíš do Egypta z roz
kazu Božího, ubírá se z'vůle Boží Syn Otce nebeského na zem,
aby nás z otroctví a moci hříchu, pekla a ďábla vysvobodil. Vtě—
lení Syna Božího jest velikou obětí za nás Bohu přinesenou, ono
jest ale i veliké tajemství víry naší; tuto obět' nelze náležitě ani
pochopiti ani oceníti, tu lze jen v mlčelivém klanění vděčně si
připomínati: »A Slovo tělem učiněno jestla

3. Dnešního dne přinesla konečně i blahosla

vená Panna Maria velikou oběť, ato Bohu inám! Dostalo
se jí síce dnes velikého vyznamenání, nabyla veliké důstojnosti;
než i přes to přinesla Maria dnes oběť Bohu, neboť svolila,
aby Syn Boží z ní tělo lidské na Sebe vzal. Pro tuto oběť stal

se Sám Bůh, jak sv.Methodpraví, dlužníkem

Panny Marie.
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Maria přinesla svým svolením, státi se Matkou Syna Božího, i nám
oběť, neboť právě tím svolením převzala na sebe všecky ty bolesti
a zármutky, které brzo na to zakoušeti počala, & které při smrti
Páně největší se staly. Vědouc podle proroctví Starého Zákona,
že bude Mesiáš trpěti a mnoho trpěti, že umře smrtí nejbolest
nější, aby nás zsinalostí Svou uzdravil, tu věděla i zároveň, co

Matka jeho trpěti proto bude; než ona se toho neleká, z lásky
k Bohu a k nám přijímá mileráda dnes tento kalich utrpení abo—
lesti; z lásky volá: »Aj, děvka Páně, staniž mi se podle slova
tvého.a
'
Maria přinesla tudíž dnes oběť velikou, neboť ač stala se
dnes Matkou Boží, stala se zároveň i matkou bolestnou; abolesti
se brzo dostavily! Bůh Otec, Bůh Synablahoslavená Panna Maria
přinesli dnes z lásky, k nám veliké oběti, přinesli je za nás, pro
naše blaho věčně. (), nečiní Církev svatá proto dobře, že dnešní
den'za slavný & zasvěcený vyhlásila, že u slávě a vděčnosti dnes
tyto obětí sobě připomíná, Boha Otce, i Boha Syna a blahoslavenou
Pannu Marii oslavuje? Neučinila Církev svatá dobře, že velí a při
kazuje, abychom sobě třikráte za den, když se ráno, v poledne
a večer zvoní, vtělení Syna Božího a tuto oběť Boha Otce, Boha
Syna a blahoslavené Panny Marie vděčně připomínali? Oslavnjmež
tedy dnešní den, připomínejmež sobě dnesakaždého dne třikráte
tyto oběti Boha Otce, Boha Syna a Panny Marie, modlemež se
uctivě, vděčně & pobožně »Anděl Páněc, velebme Boha Otce, Boha
Syna a Matku Boží!
,
Než, tato vděčnost byla by slabou a nedostatečnou vděč
ností za tyto oběti; k ní musíme přičiniti jiný ještě dík, mu—
síme i se své strany přinésti jednu oběť, a jakou? Tento dík, tato
vděčnost a tato oběť jest, abychom se ze vší sily o to zasadili,
bychom se zásluh vtělení a smrti Páně hodnými a účastnými stali,
a tak života věčného dosáhli. O, Chraňme se tudíž všeho, čím by
chom ovoce vtělení a smrti Páně na' zmar přivedli, Chraňme se
bezbožnosti a nekajicnosti; to bude nejlepší dik „'avděčnost, to
bude nejlepši oběť s naší strany; hle, vždyť právě proto, abychom
spasení věčného dojíti mohli, vždyt právě proto přinesl Bůh Otec,
Bůh Syn a blahoslavená Panna Maria ty naznačené a jmenované
oběti.
l—lleďmež se tedy zásluh vtělení a smrti . Páně hodnými a
účastnými státi; aby se tak skutečně stalo, volejme pobožně tři
kráte za den, ráno, v poledne a večer: »Milost Svou, prosíme,
Pane, rač v mysl naši vlíti. abychom, kteříž jsme andělským zvěsto
vánim vtělení Krista, Syna Tvého, poznali, skrze umučení a kříž
jeho k slávě vzkříšení přivedeni byli.< Amen.
Jan Podlaha, arcikněz; bisk. \'ík. a os. děkan v Štálci.
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Neděle Vl. v postě.
Máme nejsvětější Svátost zřídka neb často přijímati?
.Aj, král tvůj bčře se k tobě tichý..
Mat. 21, 5.

Také toto proroctví při osobě Páně naplnilo se, aby v Něm
poznal svět zaslíbeného Mesiáše. — Táže se sv. Alfons L.: 0 kterém
království židovském bylo by se mohlo s prorokem Zachariášem
říci, že jeho panování bude od moře až k moři a od řek až do
končin země? Není to předpověď o království Božím na zemi,
o sv.Církvi Páně? — A “kde že se to přihodilo, aby byl který
židovský král chudý na oslici sedě jel? Patrně nemohou se tyto
výpovědi na jiného leč na Pána ježíše Krista vztahovati.
Slavně, avšak skromně, při plesání mnohých Sám ne'bez
žalosti nad jerusalěmem zaslepeným, ubíral se Kristus král do
sídelního města králů židovských. -— [ přiblížila se ta doba roz

hodná, aby se národ bud' pro Něho, aneb proti Němu prohlásil.
—- A'poněvadž dobrý Ježíš všecky Své krokyjen žehnající láskou
znamenal, mělo by se zcela rozumně a přirozeně očekávati, že
všecek lid chutě a důvěrně se k Němu přivine. Však ty slzy
vůči jerusale'mu prolité pravily, co se skutečně stane. (Suših)
Nevděk lidský nalézá se vždycky.
"
Utěšený průvod Páně do Jerusaléma jestit odznakem čili
připomíná vcházení jeho do srdcí křesťanských, v nichž se Mu
při sv. přijímání radostné »llossanac ozývati má. _—Pán Ježíš
konal“ tento vjezd jen jednou; nám ale platí otázka: Máme nejsv.
Svátost zřídka aneb často přijímati?
Příslušnou odpověď činím dnes předmětem naší pozornosti
ve jménu Páně!

Pojednání.
Ctvrté století po slavném průvodu Páně do královského Jeru
saléma “blížilose závěrku svému avměstě tom velkolepá chystala
se slavnost. Sama císařovna Helena byla tam. I ze vzdálených
měst přicházeli mnozí: tak z Alexandrie, námořního města
v Egyptě, mezi jinými zvědavostí vedená lehkomyslná hříšnice.
V slavném průvodu nesen do chrámu zázračně osvědčený Spasi
telův kříž, nebot konána slavnost povýšení jeho. Se zástupem
mnohým také Maria, ona pověstná osoba, touží do chrámu, avšak
tajemná moc zadržela kroky její; nemohla 5 místa; prst Boží
trestal jia zahanbil veřejně pro mnohé nepravosti. Sklesla na
kolena a plačíc, hnuta paprskem milosti s hůry, vzývala nejsv.
Bohorodičku, ana jest útočiště hříšníků, a svatosvatě umínila si
ze života hříšného pokání činiti. — Vševědoucí přijal ten úmysl
srdce zkroušeného, vstoupila do chrámu akdyž vchrámu svatému
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kříži vroucí poctu vzdala, ihned odešla. Poblíže řeky Jordánu
v kostele sv. ]anu Křtitelí zasvěceném přijala zbožně sv. svátosti
a odešla na poušť. i\lodlitbou a postem po 47 roků tuhému po
kání se podrobovala, po celou tu dobu žádného z lidí nešpatřila,
až, ato zvláštním řízením Božím. když se blížil večer života. opat
jménem Zozimus nalezl ji. Poznala v něm kněze Církve Kristovy,
vykonala sv. zpověď a poprosila jej, by jí na památný zelený
čtvrtek přinesl ncjsv. Svátost. Opat přišel a Maria z protějšího
břehu řeky Jordánu. když se sv. křížem poznamenala, přešla
k němu po vodě jako po půdě pevné, přijala nejsv. tělo Páně
a žádala, by rokem příštím ctihodný sluha Boží zase přišel. Však
Maria ještě téhož dne tiše usnula v Pánu. Tělem Kristovým
opatřena odebrala se do blažené věčnosti ona, kterouž Sám Bůh
zázračně oslavil za dnů kajícího života; její památku koná (,'irkev
sv. na jméno sv. Marie Egyptské dne 3. dubna. (K M. Kuldy
Círk. rok.)
a) Uvedený příklad z dějin církevních zcela případně slouží
otázce naší: Máme li nejsv. Svátost zřídka aneb často přijímati.
Ovšem že odpověď zcela přirozeně zní: Když na zachování života
tělesného denně pokrmů užíváme, tak potřebí jestiduši často živiti
dle výroku svatého Cypriána: Chléb života Kristus jest, a toho
chleba, aby nám na každý den dáván byl, žádáme, abychom od
těla Kristova odloučení nebyli. Než tu důležitá dává se výstraha
před přijímáním nehodným; neboť i tu platí jako o moolitbě:
Ne jak často, ale jak dobře. Upozorňuje sv. Augustin: Kdykoli
přijímati máme, prve se ku zpovědi a ku pokání utéci musíme!
Proto po bedlivém zpytování svědomí předcházeti musí lítost nad
hříchy nadpřirozená, a při vyznání musí pravý úmysl polepšení
duši naši pronikati a věrné dostiučiněni následovati. Ano dříve
hodné přijetí svátosti pokání, pak s útěchou se bráti k stolu
Božímu. K tomu upozorňuje sv. apoštol řkoucí: Zkusiž pak sám
sebe člověk _ a to ve sv. zpovědi se stává; »nebo kdo jí a pije
nehodné. nenalézaje se v stavu milosti, odsouzení sobě jí a pije.a
1. Kor. 11, 28.

b) A právě toho lekají se mnohé duše zbožné a nepřístu
pují kstolu Páně tak často, jak by touhu měly. Co jim řekneme?
-Ano těm Pána ježíše milujícím duším, prosícím dle slov Písma:
„Pane, dávejž nám vždycky chléb tena, jan 6, 34, musím ku
povzbuzení promluviti slovy sv. Tomáše z Villanovy, jimiž do
poroučí důvěru k nej_sv.Bohorodičce, an praví: Těšte se, oddychněte
sobě, vzmužte se, ubozí hříšníci, nebot tato veliká Panna jest
orodovnice lidského pokolení. Vy ovšem hluboce pocitujete, jak
dí sv. jan Zlatoustý, že stůl to královský a sluhové jeho andělé;
a jak sv. ]arolim svědčí: Nic nemusí tak čisto a krásno býti,
jako duše, ana se za stánek “Božíupravuje. Než,jak by mohl Pán
ežíš k Sobě zváti: »Pojdtc ke mně všickni, kteří obtíženi jste,
avjá vás občerstvíma? Mat. 11.128 Kterak vlásce dobrotivé volati:
>Zízní—likdo, pojď ke mně a napij seřc jan 7, 37. Snad marně
pokrm “pro duši sliboval, v nejsv. Svátosti uložil? Ale pak: k čemu
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ta výhrůžka: »Nebudete-li jisti Syna člověka. nebudete mítívsobě
života:? Ne tak, přátelé milí! Ne andělům, nýbrž nám lidem
zůstavíl Pán pokrm nejsv. těla Svého. Ačkoliv se setníkem vy
znáváme: »Panc, nejsem hodem: víme, že poručil Pán: »Vezměte
a jezte.< Mat. 8. 8. Jen se připraviž každý svědomitou možností,
a dobrý Ježíš, který záhyby našeho nitra neklamně zná, co by
naši mdlobě scházelo, milostí Svou doplní.

c) Proto smutným zjevem křesťanské lenosti jsou oni, kdož
z nedbalosti stůl Páně opouštějí.
Marii Eg. zadržela milost Boží, že hříšnice nemohla do
chrámu vstoupiti; těchto ale kroky víže hříšnost, z nížto se káti
nechtějí. , že zapomínají těch slov janových: „Pokoleníještěrčíl
kdo vám ukázal, abyste utekli budoucího hněvuřc Zdaž nejsou
i oni lidé smrtelní? Neplatí i jim upomínka: »již jest sekera na
kořen stromu přiložena.: Mat. 3, 10. Zřejmo, že lidé toho zrna
ani ceny vykoupení, ani ceny své duše, ani milosti ustanovené
nejsv. Svátosti neznají. Sv. kajicnice Marie Eg. milostí Boží hnutá
pospišila, nebot' uznala potřebu přijetí svatých svátostí. A proto
tato naše vlastní potřeba rozhoduje otom, jak často k stolu Páně
přistupovati máme.
Napsal sv. František Sal.: Dvojí lidé často přijímati maji,
neboť toho potřebují: silni, aby síly nepozbyli, a mdlí, aby síly
nabyli; nemocní, aby ozdravěli, a zdraví aby se při zdraví ucho
vali. Tedy křesťané spravedliví, aby v spravedlnosti pokročilí,
hříšníci, aby se Spravedlivými stali. Vždyť každý chováme touhu
po blaženosti, což i bláhoví nevěrci svým nalhaným nebem na
zemi potvrzuji; a touha tato teprv v slávě nebeské ukojení svého
dojde. Krásně pak píše ctih. Beda: Jménem lenocha vyznačuje
se, kdo chce s Kristem královatí a nechce se pro Boha namáhatí.
Slíbené odměny iiej) těší, přikázané boje (v kajicnosti) odstrašují.
Pročež na základě naší potřebnosti, bychom k životu věčnému
zachovali duši svou, musím ku častějšímu sv. přijímání jen radití
a je doporoučeti a připomenouti, aby věrný lid Kristův, když se
ukládá: »Nejme'ně jednou v roce- ——této své povinnosti neza
nedbaL
Rádi a ochotně přijímejme Pána „do srdce svého příbytku,
by platilo nám dle slov apoštolových: »Ziv jsem já, ale ne já, ale

živ jest ve mně Kristus.: Tím zjednáme si spokojenou vezdejší
časnost, klidnou, lehkou smrt a naději v blaženou věčnost. —
Amen.

František Bartoš, bisk. vikář, děkan v Jilemnici.

Cíl člověka & eeSta k němu.
Sedmero řeči postních,
jež dle motivu >die Pílgcrreise zum I—Iimmelreichxod P. ]. Stógera
& konal FR. VOI-INOUT, farář a děkan v Žlunicích.

'napsal

IV.

Bludné cesty od cíle věčného se odchylující.
»Blahoslavený muž, který nechodil v radě
bezbožných a nestál nacestě hříšníků
a neseděl na stolicí morového naka
žení.:

Zalm 1, 1.

Když vzpoura protestantských stavů zlomena byla vítězstvím
na Bílé Hoře, přikročil král Ferdinand

II, k obnovení

a urov—

nání rozháraných poměrů náboženských. Kazatelé kalvinští a
bratrští byli z království vypovězeni, svedenému lidu pak posta
ráno bylo o potřebné poučení, “pokud _by k své staré sv. Církvi
se, vrátiti chtěli, jinak bylo jim pohrozeno vyhnanstvím. Většina
uposlechla ..vyzvání toho a vrátili se k Církvi katolické; nicméně
shledalo se 158 šlechtických rodů a 36.000 rodin, které v zarpu
tilém odporu proti vládě oprávněného krále a proti Církvi kato
lické raději opustily vlast & do sousedních zemí protestantských
se uchýlily. A slyšme, co vypravují nám dějiny, o tom, jak cho
vali se tito v dobrovolném svém vyhnanství. Tam vyhledávali
spojenství u nepřátel své vlasti, ztropili velezrádné vzpoury proti
oprávněnému králi, ku zloradným zámyslům proti své vlasti vo
lali na pomoc cizácké nepřátely, těmto za vyzvědače a vůdce se
nabízejíce; tajnými cestami uváděli tyto loupežné hordy do své
vlasti, v čele vojsk nepřátelských přepadali své krajany, olupujíce
a vraždíce je; zvláště zběsile počínali si proti katolickému ducho
venstvu a proti těm obyvatelům, kteří z poblouzení svého k pravé
Církvi byli se vrátili. jako zlým duchem posedlí rozběhli se 3 po
chopy a žoldnéři protestantskými po krajích své vlasti, roznáše—
jíce vraždu, žhářství a loupež po vší zemi. Mnoho tisíc městeček
a vesnic zmizelo tehdáž s povrchu země české přičiněním těchto
zemězrádcův a spojencův úhlavních' nepřátel národa 'česke'ho;
rozprášené pak obyvatelstvo po lesích a horách ukrývati se
musilo. I surovost vojsk švédských pod vůdci Bannerem &
Torstensolmem zdála se zuřivosti jejich ještě málo vydatná, a
proto k úsilovnějšímu postupování je vybízeli; ano, vyskytl se
i zrádce Arnošt Ottowaldský, někdy důstojník vojsk císařských,
který zvláštním poslem objednal Svédy na rychlo ku Praze, abxr
je probořeným průlomem v hradbách hradčanských do města
uvedl. Hrůzy války třicetileté, odbojnými protestanty vyvolané,
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nedaji se ani popsati; celá země česká jedno téměř spáleniště,
a z tří milionů zámožného obyvatelstva zůstalo sotva 800.000
polonahých žebrákův. I—lle,to způsobili ti nešťastni zemězrádci,
jež protestantští spisovatelé do nebe vychvalují a soustrast k je
jich trpkému prý vyhnanství vzbuditi hledí. Cesty těch dobro
volných vystěhovalců nebyly cesty pravé, cesty podle zákona.
Božího, na nějž se byli odvolávali; to byly cesty bludné, pře—
vratné, úskoky nešlechetné a násilnosti křiklavé, před čímž va—
roval nás šlechetnější zajisté vlaStenec David, když napsal v žalmu
svém 1, 1.: .Blahoslavený muž, který. . .a Kdo takových ne
šlechetníků se přidrži, cíle nám všem vytknutého nedojde. Sám
Kristus ježiš ukázal cestu, po které bychom kráčeli, když
vybízel nás, abychom následovali šlepějí jeho. Však jak mnozí
od té cesty života křesťanského se odvracejí, jak mnozí zbloudí
vaji na bezcestí a tak cílem se minou a v záhubu upadají!
Chci tedy dnes na výstrahu vaši upozorniti vás na ty cesty
bludné, po kterých bohužel tak mnozí kráčejí, vždy víc a více od
cíle spásy se vzdalujíce.
Ty ježiši, Spasiteli náš, jenž jsi cesta, pravda a život, veď
mysl i srdce naše ku poznání i vystřiháni se těch cest bludných;
ty Matko bolestná, přimluv se za_nás!

Pojednání.
Vytkl jsem cíl člověka a upozornil jsem na všechno, čeho
k pouti naši nám jest potřebí; nastává nyní otázka, kterou cestou
se máme dáti? Věčnost, ku které životem tímto se ubíráme, jest,
jak povědomo, dvojí. I Pán ježíš často mluvil o dvojí věčnosti
a poukazoval, jaká cesta vede k věčnosti šťastné, již životem čili
spásou věčnou nazval, a jaká vede k věčnosti nešťastné čili k za—_
hynutí, jež jest smrt věčná. Spolu ale také“ s bolestí si 'stěžuje, že

mnozí vyhýbají se té úzké cestě, která vede k životu, hledajíce
širokou bránu a prostrannou cestu, která vede k zahynutí Mat.
7, 13. 14. Pozorujte jen, jak rozkládá se ta široká cesta a jak
mnohé prostranné cesty z ní vybíhají; konečně. pak ale všechny
v jedno opět se scházejí, a to před branou věčné záhuby. A všim
něte si též oněch nešťastných pobloudilců, kteří touto širokou
cestou a těmi pobočními stezkami jejími se berou. Sv. ap. Pavel
dává výstrahu před nimi učenníku svému Timoteovi, řka: »Budou
lidé sami sebe milující. lakotni, hrdí, pyšní, rouhači, rodičů ne—
poslušní, nevděční, bezbožni, nelítostiví, nepokojni, utrhači, ne
zdrželiví, bez dobrotivosti, zrádci, zpurní, naduti & milovníci více
rozkoší nežli Boha, majíce sice tvářnost pobožnosti, ale moc její
zapirajíce. A těch se varuj.: Il. Tim. 8, 2—5. V slovech těch,
rozmilí v Kristu, naznačeny máme ty rozličné směry cest blud—
ných, po kterých kráčejí lidé k zahynutí svému; a jestli sv. apo—
štol uznal za potřebu, varovati před nimi sv. Timotea, tím více
zajisté jest nám výstrahy potřeba před nimi; neboť zástupy po
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bloudilců těch, zdá se, že každým dnem se množí a rostou.
Povšimněme si tedy těch nebezpečných rozcestí.
1. Do kterých v první řadě stýská si Kristus ježíš, že dá—
vají se širokou cestou, poznati lze z dalších slov jeho, v nichž
varuje před falešnými proroky, kteří nejen jemu víry své odpí
rají, ale i jiných od sv. víry odvrátití hledí.
Připomíná to po—
krytecké a úskočné jejich jednání, ant staví se. zbožnými a horli
vými ctiteli Božími, kdežto v srdci jejich jen samoláska, cti
žádost a osobní prospěch rozhoduje, a to není cesta k cíli člověka,
jenž jest čest Boží a spása duše. jsou to lidé, o nichž sv. apoštol

dí, že spíše sebenežli
nosti staví, ale skutky
valci čeští, kteří sice
věrou Církve Kristovy

Boha miluji a jen na odiv tvářnost pobož
jí neosvědčuji. A takoví byli Oni vystěho
slov Písma sv. se dokládali. ale pravou
zhrdalí, dovozujíce, že duch jejich jinak je

o slově Božím poučuje. Byli to fariseové mezi křesťany. Byli
ovšem i mnozí svedení mezi nimi, a snad nikdy nebylo by to

došlo na tak smutné konce v Cechách, kdyby tí, jimž správa
země svěřena byla, lépe byli se starali () poučeni lidu ve
víře katolické, anyt' bludy husitské mnohé na bezcestí svedly.
Však povědomo, jak v tom ohledě těžce provinil se král Václav
lenivý, lenivý v povinnostech vladařských i náboženských, a ná
stupce jeho Sigmund nahlédl síce nedostatečnost bratrovu, ale
ani jemu nepostěstilo se urovnati rozhárané poměry náboženské,
dílem že mocí a násilím to z počátku provésti chtěl, dílem že
později choroba a jiné starostí vladařské gnu v tom překážely.
A tak kvasilo to v životě náboženském v' Cechách stále; mnozí
v novotách protestantských hledali obliby, jíní i.tyto novoty dle
svého rozumu upravovali, pravá víra Kristova však Upadala, čim
dále, tím více v nevážnost, a následek toho všeho: fanatické
sektářství a zdivočilost mravů. Co tu všelijakých bludařských ka
zatelů pobíhalo zemí, kteří nesmyslnými výklady balamutíli a od
víry pravé odvraceli lid ! A zdali po cestách oněch falešných pro—

roků nerozbihaji se mezi nynější lid náš ti rouhaví, bohopustí
socialisté, kteří víru Kristovu zlehčují a lid k nemravnos'í a ná
silí svádějí? Ano, vězte, rozmili v Kristu, že ti, kdož o zjeveném
náboženství křesťanském rouhavě mluví. kdož Církev Kristovu,
tuto prostředníci spasení hanobí, kdož zástupce Kristovy po způ
sobu fariseův a zákonníků pronásledují: tít jsou falešní proroci,
již vás na bezcestí svésti hledí. Těch sc varujte; neboť blahosla—
vený muž . . .

2. Kdo tedy sv. viry a povinností svých náboženských nedbá,
ten nekráčí cestou pravou za cílem svým. ale uchýlil se na bez
cesti. jež vede k zahynutí ; a z tohoto bezcestí rozcházejí se mnohé
bludné cesty postranní, z nichž alespoň některé na výstrahu na—
ynačiti třeba. lest pak to především cesta, jejíž ukazovatel by

mohlnéstínápis: Pohrdání milostí Boží a přilnutí
k věcem hmotným a pomíjejícím.
Srdce člověka
musí “míti něco, v čem by ukojení a oblibu nalézalo.

Neclbá—li

dojmův ušlechtujících a povznášejícich, brzo nakloní se k věcem
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časným, smyslným,

toužiti počne po statcích tohoto světa a

v útrobách jeho zahnízdí se lakotnost,

která neštítí se ne—

spravedlnosti ani násilí, jen když ukojí žádostivost svou. Srdci
lakotnému co jest spravedlnost křesťanská, co láska a milost
Boží ? Ono naslouchá jen slibu svůdce pekelného: Toto všecko
tobě dám, přidržiš-li se mne. “Toť také bylo hlavní lákadlo, které
svedlo knížata německá k odpadnutí od staré víry katolické.
Reí'ormátoři slíbili jim za podporu a šíření protestantismu hojnou
odměnu ve statcích Církve katolické; a hle, jidášové tito zřekli
se své staré víry a počali loupiti kláštery, kostely. a statky cír
kevní. Krádež, podvod, loupež: tot' je ta široká cesta, která vede
k zahynutí. Marně volala na ně Církev slovem Kristovým: Dá—
vejte a nechávejte každému, co mu patří, co jste povinni; oni
hnali se' za jedinou snahou, uloupit, vyzískat, uchvátit, co by bylo
lze; zdali se spravedlností se to srovnává čili nic, toho nedbali.
A těmito zásadami převratnými na svých bludných cestách řídili
se i zpronevěřilí vystěhovalci čeští, spolčujíce se v cizině s od
věkými nepřátely vlasti své.a Těmto slibovali hojný lup v zemích
českých; za vůdce se jim nabízeli, o vzácných památkách a
drahocenných věcech klášterův a kostelův i katolických šlechticů
jim vypravovali a v loupeži jim pomáhali, tak že plné lodi ulou—
pených věcí odváželi tito stoupenci zpí'onevčřilýcli vystěhovalců
z vlasti naší do ciziny tNěmecka a Svédska). A co tehdáž ve
velkém rozsahu se dělo, zdaliž nekonají i nyní mnozí s toutéž
zlomyslností, byť i 'v rozměru menším! Co je tu štvaní proti ma
jetku Církve, jak těší se na to mnozí zpustlíci socialističtí, jak
budou loupit a dělit mezi sebe majetek cizí,> Však i mezi kře
sťany jsou bohužel lidé takoví, kteří zásad a pravidel spravedl
nosti křesťanské ncdbají, naskytne-li se jim příležitost ukojiti
hamtivost a lakotnost svou. Podobají se ]idáši zrádci, a s nim by
za 30 stříbrných, ba i laciněji prodali Samého ježiše Krista i s celou
Církvi jeho. 0, kéž byste vystřihali se účastenství s nešlechetníky
takovými, pamětlivi jsouce výstrahy žalmisty Páně: »Blahoslavený
muž . . .c

'

3. jiná bludná cesta, byť zdánlivě opačným směrem vedla,

než o které jsem právě mluvil, jest rozm ařilost
a p oží
vavost nestřídm á, a to jak v pití, tak v prostopášnosti
života. Že taková nevázanost všude tam se rozežírá, kde člověk
cíl svůj s očí pustil a pravidel sv. náboženství se zřekl, dokladem
jsou nám rozhárané doby 16. století, kde stará víra křesťanská
od novotářů německých porušení utrpěla. lv národě českém,
jemuž zástupce apoštolské stolice svědectví zbožnosti vydal, tak
velice bohužel rozmohla se tehdáž nepravost tato že císař a král
Ferdinand r. 1551 za potřebu uznal, na Staroměstském náměstí
v Praze zříditi klec železnou, v níž by na odstrašení prostopáš—
níci takoví polonazí na odiv vystaveni byli. Není se také co diviti,
že nešlechetnost tato ochranu nalézala u nové sekty protestantské;
vždyť Luther, její zakladatel, sám slib čistoty. Bohu uč_iněný, po
rušil a jeptišku, pódobným slibem vázanou, k souložnictví svedl,
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Kalvinovi známka ohavnosti takové na tělo vypálena byla, stou
penec Luthrův pak, Bugenhagen, jenž poprotestantštil a poněmčil
Pomořansko, taktéž na svém stavu kněžském se zpronevěřil a
ženu pojal, na jeptiškách pak největších násilností se dopouštěl
a vojáky proti nim štval. ano Luther sám kuríirstu Hessenskému
dvě ženy míti dovolil.

I—lle,takové bylo to »čisté jejich evange

liumx ! Zdali nebylo to bezcestí, které vede k zahynutl? Proto
se také Luthrovi dle vlastního doznání jeho ďábel zjevoval a jej
za svou kořist s úšklebkem považoval. — Co pak nestřídmosti
se týče, tu povědomo, jakou záhubu nepravost ta uvalila na ne
šťastného krále Václava i napotom na Rudolfa II.; samozvaný
pak oprávce Církve a víry Luther v obžerství tak zabředl, že až
se dopil, a jako mnozí takoví zhýralci, i špatný konec vzal.
Hle, to je ta široká cesta, která vede k zahynutí, a bohužel
mnozí jsou, kteří kráčejí po ní ajiných za sebou lákají zásadami
socialistickými o volné lásce čili smilství a o užívání světa v ne
střídmosti a prostopášnosti. Co o nešlechetnících těch říci mám?
Připomínám jen slova sv. ap. Pavla: »Těch a jejich skutků va
rujte se la: »Blahoslavený muž, který . . .c
4. Posledně uvádí sv. apoštol i takové bludné

kterýchkráčejílidé pyšní, nelítostiví,

cesty, po

nepokojní,

u trh a č i, 2 p u r ní a n a d 11tí: všichni ti odvrátili se od pravé
cesty spravedlnosti křesťanské a vrhají se téměř střemhlav v pro—
past záhuby, strhujíce s sebou i mnoho jiných K těm poblou—
dilcům počítati sluší i všechny ty zbouřence, kteří vyvolali odpor

proti zákonitému králi Ferdinandovi II., ztropili povstání v zemích
království Ceského a velikou bídu uvalili na vlast naši. Co padlo
tu životů lidských, co spokojených rodin pozbylo tu štěstí svého:
ze tří milionů obyvatelstva zůstalo sotva 800.000 obyvatelů v zemi
české. Ano, vzpoura proti Bohu kráčí ruku v ruce se vzpourou
proti zástupci Božímu na zemi, a jako stín neb černý mrak táhne
se za vzpourou tou kletba Boží! Však ne menší pohromou na
štěstí rodinném i obecném jsou hněvy, hádky, sváry a nepřátelství,
což vesměs staví se proti nejdůležitějšimu přikázaní křesťanskému,
proti přikázaní lásky. Bůh jest láska, a tedy jen cesty lásky kře
sťanské k Bohu vedou, a právem řekl Kristus ]ežíš: >Kdo plní
přikázaní mě, ten jest, který mne miluje < Dle toho můžete tedy
posouditity nespokojence, kteří ustavičně štvou jednu třídu lidstva
proti druhé, kteří o to se přičiňují, aby vyvolali nespokojenost
se stávajícími řády, kteří podpichují lid proti kněžím, úřadům a
zařízením. Tak právě jednají socialisté, kteří netají se se zlomysl—

ností svpu, udržeti obyvatelstvo v ustavičném rozechvění a pod
něcovati nevrlost, vzdor, zpupnost a nespokojenost. To jsou ty
cesty neblahé, jež vedou k morové nákaze ve společnosti lidské
a záhubu přivádějí na ni. Platí tu pohrůžka ]ežíšova: »Běda světu
pro pohoršení !a Mně pak nezbývá, než opětně na mysl vám uvésti
výstrahu žalmisty Páně: »Blahoslavený muž, který _, _.
*

*

*
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A mám snad ještě upozorňovati vás na jiné bludné cesty?
0, těch je bez počtu; neboť každý těžký hřích odvrací člověka
od Boha, a tudíž i od cile Spásy věčné. Každá náruživost “jakoby
volala k duši člověka: Propusť Barabáše, ale Ježíše ukřižuj ! A jak
rouhavé to počínání u křesťanů? Může-li to nechati Bůh bez trestu?
Nepřidržujtc se nešlechetníků takových, abyste s nimi nezhynuli.
Nedbejte na to, jestli snad se vám posmívají, že držíte se pra
videl sv.rnáboženství. Hřích jejich tak je zatemňuje, že pravé
cesty nepoznávaji; jsou jako opilci, kteří potácejí se cestou sem
a tam a pak ani vlastních dveří najiti nemohou. Toť kletba hříchu
již zde na zemi, že drží oči jejich, aby nebezpečí jim hrozící po
znati nemohli. A jaké bude jednou jejich probuzení, až při soudě
otevrou se oči jejich! Tu uzříce spravedlivé stkviti se na pravici,
zvolají plni udivení: »O, my ncsmyyslni. měli jsme život jejich za
bláznovství a konec jejich za bezectný: aj jak jsou počtení mezi
syny' Boží a mezi svatými jest les jejich<< Moud. 5, 4. 5. A protož
»blahoslavený muž, který . . .a O. Pane ježíši Kriste, nedopust', aby

na cesty nepravé zblouditi měli vykoupcnci Tvoji; nedopust', aby
zatemnil hřích rozum jejich, ale cíl svůj ——
věčnou spásu — necht

stále mají před očima. Ty, Matko milosti, jížto božský Syn ničeho
neodepře, přimlouvej se za nás ! Amen.

V.

Některá zastavení na cestě k cíli věčnému.
»Všelikého času dobrořeč Bohu a pros
od něho. aby cesty tvé spravoval a
všecky rady tvé ať v něm zůstávají.(
Tol). 4; 20.

Když lid israelský strádal v zajetí assyrském, bylo vídati
jednoho času na každý den vystupovati stařenku na vrch hory
vedle cesty blíž města Ninive„ která s toužebností patřila do dáli.
Kdo byla ona stařena a koho vyhlížela zrakem tak toužebným?
Byla to Anna. manželka Tobiášoya, která vycházejíc na každý
den hleděla vůkol a obcházela po cestách všech. kterýmiž se
nadáía, že by příjíti mohl syn jeji, jehož do dalekého města
Rages v průvodu cizince, anděla to Rafaele, jim ovšem nezná—
mého, vyslali pro zapůjčené penize; Když pak dlouho nepřicházel
a matka s nepořízenou s hory se vracela kiosleplému manželu
svému, tu počali oba plakati nařikajíce: »O. proč jsme syna
svého pustili na cestu, světlo oči našich, hůl starosti naši, potěšení
života našeho, naděje potomků našich.c Ač otec Tobiáš důvě—
řoval v ochranu Boží, matka nedala se potěšiti a neměla stání,
až konečně vyhlížejíc opět syna svého, uzřela přicházeti dva muže
zdaleka; poznala hned syna svého. a běžíc pověděla muži svému

——253—

řkouc: Hle, syn tvůj jde, a spěchala mu naproti. Však ani otec
nedal se zdržeti, ale prosil, aby jej vyvedli naproti synu tak
toužebně očekávanému. A radostné bylo zajisté shledání jejich,
obzvláště když slepý Tobiáš prostřednictvím anděla obdržel zrak
a nyní opět uzřel syna svého i chot' jeho, snachu svou, která
mladého Tobiáše následovala s čeledí, a žehnajíce oba rodiče novým
manželům, děkovali Pánu Bohu za všechny milosti, kterými ob
myslil je isyna jejich. V blahé spokojenosti trávili uprostřed
vnuků svých stáří své, a starý Tobiáš nepřestával napomínati jak
syna tak i vnuky své slovy: »Všelikěho času dobrořeč . . . On
sám cestami spravedlnosti kráčel vždy v životě svém a přesvědčil
se, že jen takový život uspokojiti může člověka a naplniti jej
nadějí na blaženost věčnou. Proto, také obdařil jej Bůh i zvláštním
zjevením, v němž poznal naplnění slibu otcům () Mesiáši učiněného
a uzřel v duchu příští slávu nového jerusaléma, kdež sejdou se
všickni, kteří k Bohu svému se hlásili v životě svém. A to jest
právě cil, k němuž i my putujeme v životě tomto .— cíl věčné
spásy. Tobiáš nespustil c-íl ten s očí po všechny dny života
svého od dětinstvi až ke hrobu; na ten cil upozorňoval i syna
a vnuky své. I my po všechny dny života svého máme jej míti

namysli. A proto dnes zvláštěněkteré

hlavnějšl

doby

života připomenu jakožto důležitější zastavení na
té pouti

naší časné

s pokynutím, které dal starý Tobiáš

rodině své: »Všelikého času dobrořeč . . .a ježíši, Spasiteli nás,
“osvěcuj mysl naši k bedlivému uvažování pravidel a povinnosti
na těch jednotlivých zastaveních. Maria, Matko milosrdenství,
přimlouvej se za nás !

Pojednání.
1. S pláčem počíná člověk tu pouť svou pozemskou, jako
by duše jeho poznávala to slzavé údolí, tu zemi kletbou hříchů
stíženou, ten život plný strasti a svízelů. A není zajisté nedosta
tečnějšiho, bidnějšiho tvora nad děcko zrozené, jež sobě poraditi
& pomoci nedovede v slabosti své. Proto právě vložil Bůh v srdce
matky ten vroucí cit lásky a péče k tomu slaboučkému tvoru
a,je-li matka jeho i dobrá katolička, umí si poraditi, kde hledati
pro něho pomoci a posily. Do chrámu před tvář Spasitelovu
donáši dítko své, aby je jake vykoupence Kristova Bohu na křtu
posvěceného i sama na modlitbách Bohu obětovala. Vždyť dobrá
katolická matka je si vědoma, že dítě jí Bohem svěřené má
jednou uvést do svatyně nebeské a k tomu že potřebuje pro sebe
i pro dítě milosti Boží; za tu prosí tedy již při úvodu svém. Atak
počíná dítko křesťanské s milostí Boží pouť životem tímto; kéž
by zbožná matka milost tu zachovati hleděla především vroucí
modlitbou a zbožností vlastní. Ano, již s mlékem mateřským má
dítko ssát tu zbožnost a oddanost do vůle Boží, kterou potřebovati
bude na pouti života, aby s cílem svým se neminulo. Tak na
rukou — na srdci mateřském nastupuje tedy člověk pout“pozemskou;
ó, kéž to srdce mateřské probuzuje v útlém srdci dítka ten něžný
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cit, to poznání sebe jako dítka Božího. Sťastný člověk každý,
jemuž dostalo se prvního vychování od zbožné matičky. Jak
blaží ho ta vzpomínka na dobrou, milující matku; mnohého snad
před pioblouzením ochránila, mnohého ze záhuby hrozící vytrhlal

Utlé dětství jesttedy první zastavení člověka,

k jehož poznání však přichází až s probouzejícím se rozumem,
jenž zbožným vychováním domácím a dalším vzděláním ve škole
toho přesvědčení nabývá, že člověk od Boha a pro Boha stvořen
jest. Takové přesvědčení vštípila zbožná matka bl. Klementa M.
Hofoauera, jehož památku koná tyto dni Církev sv. tomuto synu
svému již v útlém jeho mládí; když mu totiž zemřel otec, při-
vedla ma'tka malého hošíka k obrazu Ukřižovaného a pravila
k němu tato velevýznamná slova: Otec tvůj tělesný ti umřel. Hle,
tento bude ti od nynějška otcem; přičiň' se, abys po té cestě
chodil, která se Jemu líbí. Slova ta zapadla a ujala se v útlém
srdci dítka, nikdy na ně nezapomněl v životě svém. Byla to slova
podobná, jaká promluvil Tobiáš k synu svému: »Všelikého. času
dobrořeč . . .c 0, kéž by mlá'dež naše na té první stanici života
nalézala vždy takových dobrých vychovatelů jakvrodinách tak ve
školách, aby poznala směr pouti, který vede k věčnému cíli?
Srdce dítka jest jako vosk, do něhož vše vtisknouti se dá; kéž
by to byly jen šlechetné dojmy, jež by před poblouzenim
chránily! Jistá zbožná matka odchovala pečlivě své dvě malé
dítky; aby pak je tím spíše před hříchem uchránila, ukazovala
často na kříž, říkajíc jim, to že je obraz Boha všcvědoucího, který
všecko vidí, všecko slyší a všechno ví, co kdo dčlá, třebas to
před lidmi zůstalo ukryto. Jednoho dne za nepřítomnosti matky
dostaly děti chuť na sušené ovoce, jež v přihrádce pod křížem
uschováno bylo; chtěly si z toho tajně vzít, než přijde matka.
Však tu pohlédla malá sestřička na kruciíix a zvolala: Jeníčku,
dříve musíme sejmout, kříž, aby nás Pán Ježíš neviděl. To prosté,
opatrné slovo dítka kéž by bylo výstrahou naší! Ano, milé dítky,
kdykoliv žádost zlá bude vás lákat, uvažte, dá-li se sejmout ten
obraz Ježíše ukřižovaného, jenž vás smrtí svou vykoupil a znak
vykoupení vašeho i v duši vaši vtiskl, uvažte, dá-li se odstra
niti ten obraz Krista Vykupitele z duše vaší, dá-li se odstraniti
obraz Boha vševědoucího s toho světa. Poněvadž ale On všude
všechno vidí a všechno také jednou souditi bude, nedopouštějte
se ničeho na urážku Jeho, čím by jste se od Něho a od cíle
svého odvrátili Znamení kříže svatého vtisknuto bylo na křtu sv.
na čelo vaše, obraz Ježíše ukřižovaného nalézá se v každém
příbytku katolickém i v našich školách, a to všude na ochranu,
výstrahu í povzbuzení mládeže naší, aby cíl své Spasy, Kristem
vám dobyté, s mysli nespouštěla. Z toho'můžete posouditi, zdali
byli to ,praví přátelé mládeže naší, kteří ze škol kříž odstraniti
chtěli. O, chraň se, mládeži křesťanská, hříchem urážcti božského
Přítele svého, Ježíše Krista, ale »všelikého času dobrořeč ..a
2. Dítě odrostlo v jinocha a dívku, počíná samostatnější
život, nadchází doba rozhodnutí se pro budoucí zaměstnání. Tu
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odchází jeden do učení, jiný do služby, mladíkům nastává povinx
nost vojenská.
_
Dříve však, než nastoupíš, mládeži křesťanská, tuto novou
dráhu povolání svého, zastav se před obrazem Ukřižovaného a po—

pros za milost, pomoc a ochranu, kteréž v tom věku zvláště jest
potřebí při mnohém pokušení, jaké tu nastává.
'

Toť tedy druhé zastaveni v životěčlověka: věk jinošský
a dívčí. V tom věku byl Tobiáš, když vlast jeho potkalo těžké
neštěstí porážky od krále assyrského, a když s lidem israelským
i Tobiáš odveden byl do zajetí. Však slyšte, co praví Písmo svaté
o Tobiášovi: »Ačkoliv byl nejmladší ze všech v pokolení Neftali
mově, však proto nic „dětinského,' lehkomyslného, rozpustilého
a pohoršlivého nečinil v skutku.a 1, 4. A jaké svědectví dává
takto Písmo sv. Tobiášovi, tak hleděl později odchovati i syna
svého, nabádaje ho, aby »po všecky dny života svého na paměti
měl Boha, aby varoval se, by nikdy nesvolil k hříchu a aby ne
opouštěl přikázaní Pána Boha našeho<<4, 6; když pak propouštět
jej z domu otcovského do ciziny, pravil k němu a průvodčimu
jeho: »jdětež šťastně a Bůh budiž na cestě vaší a anděl Jeho
jdiž s vámi: 5, 21. S takovými slovy měli by propouštěti všichni
rodiče dítky své z domu, odporučujíce je v ochranu anděla stráž—
ného; snad by pak nebylo tolik pohoršení mezi mládeží dorůsta—
jící. Má zajisté tento věk mládeže mnohá pokušení co přemáhat
a se všech stran ději se nezkušenosti její nástrahy, v nichž mysl
vrtkavá snadno poklesnouti může, nemá-li na paměti radu a vý
strahu strážce svého andělského. Tak vypravuje se nám o zbožné
panně Johance z Cambray, která obdržela od rodičů svých peč
livé vychování v kázni a bázni Boží; byla to čistá duše v čistém
těle. Když však octla se na té druhé stanici pouti pozemské
v rozvíjejícím se mládí, tu ukázalo se, jak společenství s dětmi
tohoto světa pokaziti může i dítky Boží.
johanna dala se svésti rozmařilými přitelkyněmi svého věku
a počala s nimi vyhledávati zábavy světské, a marnivost i ješitnost
zachvátila ji. Láska Boží v ní uhasínala, milost Boží zůstávala nc
povšimnuta a hlas svědomí jako by byl na čas oněměl. Po dvě
leta trvala v této pošetilosti mladické, až zvláštním snem byla
z poblouzení sve'ho probuzena. Zdálo se jí, jakoby Pán Ježiš jí
nabízel dvě koruny na výběr, jednu z trní, druhou z květin, z nichž
tato radosti tohoto světa, ona pak strasti a svízele značí. Byla by
se ji ovšem líbila ta příjemná koruna ,květinová, ale Pán ježíš
dává jí na srozuměnou, že přeje si, aby zvolila sikorunu trnovou;
sáhla po ní; s povděkem popatřil na ni Pán ]ežíš a srdce její
naplněno jest _slastí nevýslovnou. Jak přečasto opakuje se vmladi
ckém životě tato volba, jen že bohužel u mnohých jinak dopadá
než při blah. ]ohanně; dychtivě sahají po květinové koruně roz
koší světských, ale brzo se přesvědčí ta nezkušená mládež, jak
mnoho ostrých trnů na ní narůstá, jež pak bolestně je zraňují.
O, kéž by všichni jinoši a dívky vždy pamětlivi byli napomínání
starého Tobiáše, že všechny rady naše spočívati mají v Bohu, _
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Bych pak naši čeládce, učnům a mladým řemeslníkům nějaký
následování hodný příklad připomenul, poukazují na zmíněného
bl. Klementa Hoíbauera, který v 16. roce věku svého odhodlal
se pro řemeslo pekařské. Když pak roznášel pečivo, chtěl malý
chlapeček mistrův, jenž si Klementa zamiloval, choditi s ním.
Klement nechtěl hošíkovi radost tu odepřítí, aby ale volnou chůzí
dítěte zdržován nebyl, vzal chlapce na jednu ruku avdruhé nosil
koš s pečivem; říkali mu proto Krištof vzhledem na tohoto světce,
jenž vyobrazen bývá s Ježíškem na ramenou, jak zachycuje božské
to dítě šípy, jimiž pohané chtěli „tohoto sv. mučenníka ustříleti.
Klement k oné přezdívce odpovídal pln vroucnosti: Kéž bych
mohl nositi Ježíše svého, aby mne chránil před šípy nešlechet—
nosti. A nosil Jej ne-li na rukou, nosil Jej v srdci zbožném a po
korném.
.
Sv. Krištoí—u,a blah. Klementu nechť podobá se mládež naše,
nosíc v srdci Ježíše svého jakožto bezpečného ochránce proti
šípům žádostivosti hříšné, která právě v tom věku nezkušeného
mládí nebezpečným se stává pokušenim.
O, neSpouštěj se, mládeži křesťanská, Ježíše svého; On ti bude
rádcem, ochrancem a pomocníkem; a proto připomínám ti opět
slova Tobiášova: »Všelikého času . . _.
3. Mládež naše postupujícím věkem blíží se, ano mohu říci,
spěchá a často bohužel úpi'kem žene se k třetímu zastavení, jež

nese nápiszměna stavu —_sňatekmanželský.

Staré přísloví dí, že sňatky šťastné, spokojené v nebi se
uzavírají; a kde se uzavírají sňatky doby naší? Bohužel v nebi
nejméně, ale spíše, abych to bez obalu řekl, buď v hospodách
neb v kancelářích advokátních — a takové sňatky štěstí aspoko—
jenost novosnoubencům nezaručuji. V Arménii platí obyčej, že
ženich před svatbou nevěstu svou nesmí uzřít, jelikož ženštiny tam
závojem obličej svůj zakrývají. A jak to dělají naše matky s'dce
rami Svými? Nemohou se téměř dočkati toho, až jim holka vyjde
ze školy, aby si ji nastrojily a do hospod hochům na odiv a k tanci
dovedly. Vždyť prý si ji nezavrou do almary! Nechť! nechť!
Nejsem škarohlídem, bych nepřál mládeži slušnou zábavu, obzvláště
pod dozorem matek; ale ta nedočkavost a to »sumírováníc matek
a'babiček sedících na lavici v místnosti taneční, to vybíráni a
sestavování párků snubních, zkrátka ten nerozvážný chvat a to
plašné honění se za ženichem nesrovnává se se zásadami křesťan—
ských sňatků a podává převelice slabou záruku trvalého štěstí
manželského. Svědomité křesťanské matky starších dob říkávaly
dcerkám svým: »Se'dávej panenko v koutě, budeš-li hodná, na
jdou těx Nyní matky dcery své ženichům téměř vnucují, aneb
alespoň hodně nápadně ukazují téměř snabídkou podobnou, jako
se nabízí na trhu zboží rozličné. Jistá pouť a to v _době postní
konaná dostala zajisté ne bez příčiny jméno: »výstavy nevěsta —
a jak mnoho poutníků a poutnic tam se schází se zámysly jen
světskými, ne-li docela hříšnými! A s jakým chvatem pak píší se
námluvy: jenještě tu jalovici neb těch několik žejdlíků mléka na
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výměnek, a již jest sňatek smluven. Zdali se též srdce k srdci
hodí, zdali zbožná láska snoubence k sobě pojí, tojest věc vedlejši;
to prý se časem“podá! A jak se to podá, o tom poučují bohužel
-mnohé žalostné doklady z toho ráje manželského za dnů našich.
jak málo šťastných manželstev počítati lze za dnů našich! Odkud
inedle to hašteření mladých manželů mezi sebou a se svými ro
diči a tchány na výměnku? Odkud to lehkomyslné tahání arušení
posvátného slibu manželského, kdež jeden od druhého utíká a na
rozvod jeden druhého žaluje? jest tu asi podobná příčina, jakou
udal anděl Rafael mladému Tobiášovi o těch sedmi mužích, kteří
chtěli pojmouti Saru, dceru Raguelovu, za manželku. Archanděl
Rafael o nich se vyjádřil, že vcházejíce v manželství odlučovali
Boha od sebe i od své mysli a toliko chlípnosti své hověli jako
zvíře nerozumné, a nad takovými, dokládá Rafael, má ďábelství
moc. »Ty ale dříve, než pojmeš Saru za manželku, po tři dni s ní
se modlí; a pak vezmeš pannu s bázní Boží, milostí synů více
nežli chlípností veden jsa a dojdeš požehnání v synech svých.!
Tob. 6, 17—22.
Tak již v Starém Zákoně chtěl anděl Boží, aby uzavíralo se
manželství v zbožnosti; zdali nezasluhuje tedy tím zbožnější při
pravy manželství v Církvi Kristově, kdež za svátost povýšeno jest?
Platí proto novosnoubencům zvláště ono napomínání Tobiášovo,
aby věděli, kterak v sňatek manželský vstoupiti maji: »Všelíkého
času, zvláště ale před vstoupením v sňatek manželský dobrořeč
Bohu . . _.

4. Novomanželé zařídí svou domácnost, a zajisté ku blahu
všech členů rodiny to slouží, jestli domácnost uspořádána jest dle
zásad Spravedlnosti křesťanské; pozastavme se tedy na této čtvrté

stanici

života rodinného

v zbožnémsvémrozjímání.A jaký

vznešenější vzor mohl bych uvésti pro křesťanské rodiny, jako
samu svatou Rodinu? Muž necht má před očima sv. joseí—aa od
něho nechť se učí věrnosti a upřímnosti svědomitého chotě, jakož
i péči starostlivěho otceaobczřetnosti hlavy rodiny. Matička Boží
ale. září našim ženám a matkám křesťanským jako nejušlechtilejší
vzor pcčlivých a svědomitýchmanželek a matek. Tito svatí man
želé odchovali dítko nejvznešenější, jaké kdy na svět se zrodilo,
dítko Boží ]ežíše Krista, jenž rodičům Svým byl poddán. Láska,

přítulnost, obětavost byla páskou svaté Rodinyadle staré legendy
dosloužila Rodíčka Boží s božským Synem svým Ježíšem Kristem
svědomitému, spravedlivému choti a pěstounu Syna Božího sva
tému josel'ovi až k smrti. otastná rodina, kterou šlechtí takové
ctnosti. V spokojenosti míjí pak dnové,.leta, až dočkají se šťastni
*rodičové uprostřed vděčných dítek požehnaného stáří, k předposlední
stanicí žití svého. Však připomínám, má-li býti stáří šťastné, musí
býti ctné. šlechetné, zbožné; stáří bezbožné jest samo sobě po
strachem, bližním pohoršením, před Bohem rouháním a ďáblu
kořistí. Ovšem děsné to pro starceastařeny v bezbožnosti sešedi
Vělé,'když svědomí počne jím dělat výčitky, jak ' promařili celý
život jen v nepravostech na urážku Boha a na záhubu vlastní.
Rádce duchovní..

/
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Na výstrahu připomínám ony starce bezbOžné, jež soudil druhdy
prorok Daniel pro nešlechetnost jejich, vytýkaje jim, že převrátilí
smysl svůj a schýlili očí své, aby neviděli nebe ani iozpomenulí,
se na soudy spravedlivé. »O zastaralí ve dnech zlých,<< zvolal
k nim, »nyní přišli “na jevo hříchové vaši, které jste páchali.a
Dan. 13, 9—12.
Ach, jak děsný to pohled do minulosti, která jen hříchy
a nepravosti jim připomíná: jaká otvírá se jim budoucnost? Před
očima zdvihá se brána věčnosti, a v' duši ozývá se hlas budoucího
Soudce: »Vydej počet z vladařství svého.< O, smutné to stáří,
které připomíná člověku na sklonku života: Mnóho zlého jsi na
tropil, ale málo dobrého a záslužnéhojsi vykonal. Pamatujte tedy,
vy křesťané, kteří šťastného stáří se dočkati chcete, na radu-zbož
ného Tobiáše: »Všelikého času . . .c
Nezamomínejte, vy mladí manželé, na stáří své, dopřeje- li
vám ho Pán Bůh dočkati, aby bylo plO vás šťastnou žní a po
žehnanou sklizní pro nebe. »(eho jsi ale v mladosti své neshro
máždil, táže se moudrý Sirach, kterak najdeš to v starosti své?
a dokládá: “koruna starců jest mnoho umění a sláva jejich bazen
Božía Sir. 25, 5, 8.
*

*

:?.

Připomenul jsem vám, zbožní křesťané, čtvero hlavních zn

stavení napouti života; jest to dětství, mládí odrůstající, sňatek
v „mužném věku a konečně stáří.'Na ka'ždé stanici jakoby nachá
zelo se ukazovadlo, jež tam postavila Církev svatá s nápisem:
Pamatuj, člověče, že pro Boha stvořen jsi, a cíl tvůj že má býti
spása věčná. Nuže, rozmilí v Kristu ať ocit'ujete se ve věku svém
na kterékoliv z těchto stanic, povšimněte si bedlivě toho nápisu
a častěji si ho připomínejte uvažujíce radu starého Tobiáše:
»Všelikého času.
Ty ale, ]ežíši ukřižovaný, jenž nejen slov_v
ale životem Svým jsi nás učil cil Svůj na pameti mltl jenž jsi nam

také i milost k tomu vydobyl, abychom cíle svého dosáhnouti
mohli, neopouštěj nás na pouti života tohoto, abychom cíle s očí
nespustili„ ale-kráčejíce za Tebou jednou šťastně k spáse'věčné
dospěli. ('), Matko milosrdenství, oroduj za nás. — Amen.

VI.

'

Poslední stanice pouti pozemské na lůžku
smrtelném.
»Uloženo jest lidem jednou umříti, a pak
nastane soud.
Žid. 9, 27.

jistý duchovní vypravuje ze své zkušenosti zvláštní případ,
který se mu přihodil brzo po přistěhování se na novou stanici
duchovního jeho působení. Chystal se jednoho večera již pozdě

na lůžko, an tu někdo rychle zvoncem trhl u dveří farních.,
DuChovní pospišil otevřit. atu cizinec nějaký žádá jej, aby pospíšil
zaopatřit nemocného člověka v osamělém stavení u lesa a nabídl
se mu, že jej tam doprovodí. Kněz ihned připravil se na cestu;
vzal nejsv. Svátost a kráčel za průvodčim světlo nesoucím. Do
razili k příbytku; průvodčí postavil světlo na stůl, a duchovní
pokleknuv před nejsv. Svátos'tí pomodlil se obyčejné modlitby
při. vstoupení do příbytku nemocného; když pak skončiv modlitby
přistoupil k lůžku nemocného, velice se podivil, vida v posteli
ležet člověka úplně podobného tomu, který jej do příbytku do
vedl. Ohlíží se “po průvodčím, když však tohoto nikde neuzřel,
měl za to, že si z něho člověk ten posměch ztropil, jej do pří
bytku přivedl a pak nepozorovaně do postele ulehl, jakoby ne
mocný byl Kněz počal nemocnému vytýkati toto rouhání; však
nemocný pln ustrnutí odpověděl: Ach, jak byl bych pro vás,
velebný pane, mohl dojíti, když již po tři dny nemohu se spostele
hnouti a marně jsem stále čekal. přijde-li kdo, abych ho pro vás
poslal. A kdož tedy byl, jenž mne sem přivedli> Byl vám zcela
podoben. Pln přesvědčeni odpověděl nemocný: To musil býti můj
anděl'strážnýv. jehož jsem tak vroucně vzýval, aby duši- mou pod
ochranu přijal a nedal mně umříti bez zaopatření.- Přijal snad
podobu mou a zavolal vás ke mně. A tak dle všeho stalo se;
anděl strážný přivedl duchovního k nemocnému svěřenci svému
a zmizel. Duchovní zaopatřil nemocného svátostmi umirajicich,
připraviv jej k smrti a nechav tam světlo své, odešel s úmyslem,
že ráno nějakou obsluhu nemocnému Samotáři sežene. Však
člověk ten do rána skonal. Zda nepoznáváte tu veliké milosrden—
ství'Doží? On neopouští tčch, kdož v Něho doufají, neopouští
jich v životě, ujímá se jich, i když octnou se na poslední stanici
pouti pozemské: na lůžku smrtelném. O tomto posledním zasta
veni dnes k vám promluviti zamýšlím.
jest to zastaveni, jemuž nevyhne se žádný poutník pozemský
dle slov joborých: »Položil Hospodin meze člověku, které ne
budou moci překročeny býtia 14, 5. Byť na světě vše bylo ne
jisté, smrt jest jistá pro všechny: »llloženo jest lidem jednou
umříti.: Však jaká bude ta smrt naše? Za čas svého kněžského
působení pobyljsem často u lůžka smrtelného a měl jsem pří
ležitost pozorovati, jak působí na člověka vědomí blížící se smrti,
po níž má nastati soud. Není to u každého stejné a já s pomocí

Boží vylíčímvám smrt hříšníka zatvrzelého,

smrt kře

sťana vlažného asmrt člověka spravedlivého; vysami
pak dle toho poznáte, jaká asi musí býti smrtnaše, abychom ne—
minuli se s cílem svým, s cílem spásy věčné.

Pojednání.
1. jeden z nejzběsilejších ukrutníků a pronásledovatelů vy
znavačů Kristových byl pohanský císař Dioklecián; žaláře nesta—
čily pro vězně křesťanské, ač na sta nevinných odsouzenců kaž
l7*
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dým dnem odpravováno bylo; očitý svědek dějepisec Eusebius
di, že množství mučenníků, kteří po všech krajinách usmrcení
byli. žádný spočísti nemůže, a spisovatel Lactantius dokládá, že
kdyby sto řečí a sto jazyků měl, nemohl by vvypověděti, jaké
ukrutností páchány byly na nevinných křesťanech. Krutostí svou
zprozivíl se Díoklecíán isvým pohanským poddaným, tak že všichni
jím zhrdali a on posléze. raději zřekl se vládya uzavřel se vzámku
svém v Nikomedíí. Nyní však probudilo se jeho zlé svědomí;
spánek míjel očí jeho a on v rozčilení domníval se viděti příšery
děsně, před nimiž ustrašen utíkal z jednoho pokoje do druhého.
Všechny ty hrůzné ukrutností, jichž se proti křesťanům'dopouštěl.
přicházely mu nyní na mysl, a on v rozechvěné obrazotvornosti
viděl všechny ty oběti umučených křesťanů před sebou, až
k šílenému zoufalství dohnán, samovraždou skončil bezbožný
svůj život.

Hle, taková jest smrt zatvrzelého hříšníka. jest to smrt zou
í'alce plná hrůzy a úzkostí: »Zarmouccní na zarm'oucení přijde
na ně.<<dí prorok Ezechiel 7, 26. Pakli dříve kdy upozornil je
někdo na spravedlnost božského Soudce a věčný trest, odbývalí
.ho rozhořčeně: Dejte pokoj se strašáky svými; když ale nadejde
jim hodina smrti, tu nedá se více utlumiti ustrašené svědomí
jejich. děsí je pomyšlení na smrt, a co bude potom, napadá za
tvrzelci na pamět. Proč nechtěl věřit v nesmrtelnost duše a věč
nost? Nyni ale nemůže se ubrániti myšlenkám: což jestli přece
je věčnost a soud, costane se s duší mou? A hle, svědomí po
číná vyčítat jeho nevěru, rouhavé zhrdání prostředky spásonos
nými, připomíná všechny ty neřesti a náruživosti uplynulého života,
to násilnictví a bezpráví, kterého se dopouštěl na bližních svých
a tak nyní jako Díoklecián zmítán svým zlým svědomím, nenalézá
po koje.
l)ábel děsí ho, aby jej dohnal k zoufalství; ano, což dim
ďábel, jakoby sto tisíc ďáblů jej štvalo; a dobře dí prorok lsaiás
15, 21: »Domové bezbožných draky pekelnými naplnění jsou,.
a ti jako s oušklebkem posmívají se hříšniku nekajícímu: Po
celý život svůj nedbal jsi hlasu Božího & nyní čekal bys od Něho
milosrdenství? Můžeš napraviti, co jsi pokazil? Můžeš doplnití, co
jsi zanedbal? Můžeš odčinit svá rouhání, své zločiny, své svato
krádeže? íA všechny ty nepravosti uplynulého života jakoby
obstoupily ustrašenou duší jeho,< dí sv. Bernard, »a budou volat
na nešťastníka: My jsme tvé dílo, my se" tě nespustíme','my jsme
tvůj podíl, nás se nezhostíš: na onen svět tě sprovodíme, jako
svědkové proti tobě předstoupíme s tebou před Soudce věčného.
A z té soudní síně již ozývá se hlas: »Má pomsta, já odplatímh
ó děsného pomyšlení pro umírajícího hříšníka! A což není tu
možné ještě obrácení a pokání? Slíbil ovšem Bůh, že, kdykoliv by
se obrátil bezbožný od cesty své a volal by k Bohu, Bůh .ho vy
slyší; ale zdali učiní tak zatvrzelec? Kdo sestaral v nepravostech
svých a s polepšením odkládal až na hodinu smrti, ten pak více
pokání činiti nebude. Znal Kristus Pán to srdce zatvrzele, o němž
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dí Job, že jest tuhé jako kovadlina kovářská, a proto vyhrožoval
hříšníkům farisejským: »Ve hříších svých zemřete.<<Jan 8, 24.
To platí všem zatvrzelým hřišníkům, poněvadž pokání činiti
ani nedovedou. Neboť kdo hřiehům po celý život oddán byl, ta'ži

se se sv. Vincencem Fer., zdali ten konečně ku lítosti se bbrátí?
To by byl větší div, než vzkříšení mrtvého. Ano, bohužel, mohu
doklady z duchovní správy stvrditi, že zatvrzelec, jenž v nekaji
cnosti ztrávil život svůj, neobměkčí se tak snadno ani na lůžku
smrtelném a odmítá útěchy sv. svátostí až do poslední chvíle,
duchovní apak volán bývá k němu, když již je pozdě. „(), ne
mylte se, volá sv. apoštol, Bůh nebývá posrníván.a Gal. 6, 7.
O, jak nešťastná bývá ta poslední stanice hříšníka zatvrzelého
a smrt jeho podobá se 'smrti zoufalec ]idáše. (), kéž by když ne
mé, tedy alespoň slovo proroka Isaiáše doznělo k uším takových
zatvrzelců: »Hledejte Pána, dokud může nalezen býtim 55, 6.
2. Ovšem mezi vámi, posluchači moji. neni snad nikdo, jenž
by v zatvrzelosti _trávil život a tak rouhavě v nebezpečí vydával
spasení své; za to však tím více jest katolíků, kteří víc o své
tělesné potřeby se starají než o duši, kteří povinnosti sv. nábo
ženství jen povrchně a nedbale konají, kteří sice sv. svátosti při—
jímají, ale o polepšení svého života nedbají, kteří v předsevzetich
svých jsou nestálí a vrtkaví, v horlivosti křesťanské liknaví aosvé
určení neb cil spásy věčné bezstarostni: zkrátka mnohojest katolíků
lhostejných a vlažnýeh.
Nuže povšimně'te si, jak jest jim, když octnou se na poslední
stanici života, jaká bývá smrt katolíků vlažných? I takovým a dobře
si to pamatujte, i takovým nerozhodným katolíkům hrozi mnohé
nebezpečí, že minou se s cílem spásy věčné a nebezpečí to bývá
tím větší, čím více nemocný i jeho domácí bezpečí se domnělou
spravedlností umírajícího, kterouž jedině v tom zakládají, že ne
mocný byl prost velikých zločinů a že křiklavých bezpráví se
nedopouštěl. Však nemylte se, nejmilejší; to není spravedlnost
křesťanská; tato žádá zajisté nejen všeho zlého se vystříhati, ale
také dobře činit, totiž povinnosti stavu svého věrně plniti. Vzpo—
meňte jen na ony zpozdilé panny, jež očekávaly ženicha a ničeho
zlého neučinily, leč „že zdřímly, až jim lampy uhasly a ony oleje
k dolití jich s sebou neměly. A přece řekl jim ženich: Odejděte,
neznám vás.
.
Jak mnoho křesťanů podřimuje životem vlažným, aniž by

dbali o zásobu oleje, totiž skutků dobrých, šlechetných, zásluž
ných; nadejde-li pak z nenadání ta hodinka smrti, co řekne jim
ženich nebeský? »Odejdčte, neznám vás,: neboť nepřinesli jste
mně vstříc lampy života záslužného. A toje právě ten nedostatek,
který křesťan vlažný na poslední své stanici co nejbolestněji a se
strachem pozorovatibude.
Podobáť se mnohý křesťan v životě
svém při své přílišné starostlivosti o věci časné onomu člověku
v sv. evangeliu, který rozšířil stodoly své a naplniv je hojnou
úrodou, pravil sám k sobě: »Nyní máš mnoho zboži složeného
na mnohá leta; odpočívej, jez, pij, hodní“ Však co řekl mu Bůh?

.
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»Blázne, této noci požádám duše tvé od tebe a to, co'jsi
shromáždil,

čí bude?<< Luk. 12, 19. 20.

na

'l'akové žalostné překva—

pení čeká každého, jenž při své vlažnosti náboženské celým srdcem
přilnul jen ku _věcem pozemským. jak často byl jsem svědkem
toto trapného pocitu, s kterým takoví křesťané při smrti ohlíželi
se po věcech, jež opustiti měli:
S patrnou bolestí diktuje tu mnohý svůj kšal't: To odpo—
roučim tomu. to onomu a toto třetímu: & co pak zůstane jemu
z toho všeho, na čem si druhdy tak velice a jedině snad za
kládal? Nic a nic! Ba ani ta duše jeho; a komu tu odporučíí>
O, kéž by jí byl v životě zasvěcoval Bohu svému! Ale on bohužel
po celý život 0 duši svou' se téměř nestaral: bude nyní schopným
a milým odkazem pro Boha? jistý dvořenín, jenž dlouho sloužil císaři
Karlu V., dal mu v stáří svém výpověd; nad tím pozastavil se císař a
těžko nesa tu výpověď, jaksi s výčitkou mu dovoluje, proč nesetrvá
u něho až do smrti. Ale dvořenin odpověděl jemu: »Pane můj,
celý posavadní život jsem Vám obětoval; ačkoliv pak sloužil
jsem věrně vím, že Vaše Veličenství nemá moci, mně zajistiti
i šťastnou věčnost; chci tedy nyní o tu věčnost a o svou duši
se postai'ati ; proto věnovati se zamýšlim tomu Pánu svrchovanému,
Jenž by mne po smrti šťastným učiniti mohla Slovo to hluboce
dojalo císaře, že i on od starostí světských se uchýlil k obsta—
rání věčnosti své. A blaze každému, kdo na to pamatuje v ži
votě; pak není mu teskno na té poslední stanici při smrti. jestli
ale kde v netečnosti náboženské strávil svůj život, kjak trpkému
poznání přichází při smrti! Tu zajisté poznává váhu těch pravd
nebeských, jichž prve málo si vážil, poznává záslužnost dobrých
skutků, jež zanedbával, poznává trestuhodnou lehkovážnost, se
kterou promařil mnoho času života svého. A nyní pojednou ozývá
se hlas: »Zřiď dům svůj, nebot' umřeš a nebudeš živu ls. 38, 1.
Ach jak trapné to slovo a jak bolestně-zranívají jej upomínky
z jeho života! jako trní bodají ho vzpomínky na jeho marné a
snad i hříšné zábavy; jako trní bodá jej jeho bývalá pýcha a je
šitnost; jako trní bodají jej horlivá slova kazatelova a zpo—
vědníkova, jichž nedbal; jako trní bodá jej i pohled na kruciňx,
na svíčku hromničnou, na ztrápené tváře pozůstalých; jako trní
bodá jej yzpomínka na věčnost. Ještě snad tento den a zítra kde
budu? O, kéž by alespoň nyní na té posledni stanici s vroucí
kajicností obrátil se k Bohu, k svému budoucímu Soudci, jenž
„dle slov žalmisty Páně nevydává šelmám duše těch. kteří jej
vzývajíc 73, 19. Vás ale, rozmilí v Kristu, kteří jste ještě ne
dospěli k té poslední stanici a tedy ještě příležitost máte zajistiti
si milosrdenství Boží pro poslední okamžik, vás žádám o to pro
spasení vaše, pamatujte na tu radu moudrého Siracha: »Ve všech
skutcích

. . .c

„

3. Má ovšem pomnění na smrt cosi trpkého do sebe, neboť
na mysl uvádí nám ten těžký zápas poslední, a co ještě hrůz
nějši'ho pro hříšníka, soud před Bohem nejvyš spravedlivým. Pa
tříme—li však na smrt okem živé víry a oddanosti, ztráCi hrůzy
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své a jako výměna tohoto slzavého údolí za blaženost nebeskou
i žádoucise mává, ovšeni pro ch Mechetné a svani jak i žab
mista Páně di: »Drahát jest před očima Hospodinovýma smrt
„svatých jehm 115, 15. va duše jejich,<< dokládá kniha moudrosti,
„odpočnuma v ruce Boží:1rnuka snuti nedod<ne se ých: 3, L
A tážete se: Kdo jsou ti šťastní? Toť oni poutníci, kteří kráčeli
cestou ctnosti aneb v čas od svého pohlouzení se odvrátili a na
stoupili cestu kající; jsou to křesťané, kteří k věcem pozemským
nepřilnuli celým srdcem, ale Boha a své spasení měli na paměti.
A proto, “když pak octnou se na poslední stanici, mohou těšiti
se se sv. ap. Pavlem, že .dobrý boj bojovali, víru zachovali, nyní
že očekává je koruna spravedlnosti.“ V životě svém báli se jako
sv.břanňšck SaL bámn dnech uraún Boha; proú) nyní s dů
Věrou a oddanosn rnohou dušisvou odporoučct v ruce Chce ne

bedaHmLje to blahá srnrt spravedlivých,laeH_kžše

svého z celého srdce milovali a Matičce Jeho jako matce své se

'odporoučdi

Přndad takové lýahoůavené snnti byk) thi

na

sv. Aloisiovi. Když při morové ráně obsluhuje nemocné se na
kaZil a nebezpečí bližidí se smrtí mu oznámeno bylo. zvolal “pln
nadšení: :()dejdu s radosti. Veliký Bože, chválíme Tebe le I přijal
s vrbuci zbožnosti svátosti umirajícich a žádal si, rozloučiti se
se všemi členy řádu, jak bývá v obyčeji, když někdo ze řádu na
mjssje db ciziny odchází. Byli tedy k němu všichni členové za—
volání. A tu přised k tomu provincial, tázal se: »Bratře Aloise,
-co se to dějeřa ] odpovědel sv. Aloisius: »Odchávím pryč.<
»A kam,<< tázal-se

onen. »Do nebe,<< odpověděl sv Alois. »Ano.

do nebe, tak doufám v milosrdenství Boží.c A polibiv vroucně
kříž několikráte se slovy-: »Můj ježíši a mé všechno,: vypustil
sv. duši. »O V pravdě blahoslavení, kteří v Pánu umírají.: Zjev.
14, 13. Kdo by si nepřál smrt tak blaženou? Však ta jest po
dílem jen dušem svatým aneb vroucně kajícirn, které ježíše svého
celým zápalem milují; tčm dle slov sv. ap. Pavla »živu býti jest
Kristus a umříti ziska Fil. l, 21. 'A co znamená ten zisk;> Život
věčný; tot ten cil, který měli po celý život před očima, nyní
pak při smrti jej dosáhnouti maji. Nazval jsem 'smrt posledni
stanici na pouti pozemské, a nyní dodávám, že pro spravedlivé
jest to vchod ku blaženOsti věčné. Proto sv. Karel Bor. vida smrt
namalovanou s kosou, pravil k malíři: . „amažte tu kosu a místo
nl namalujte smrti do ruky klíč, nebot“ ona nebe nám otvírá. »Jako
tedy hřišnikům jest smrt propastí hrůzy věčné, tak spravedlivým
jest branou věčné blaženosti, a z té příčiny přál si sv. apoštol
národů rozdělenu býti a býti s Kristem. Fil. 1, 23. Toto pře
svědčeni dodávalo mučennikům křesťanským síly a útěchy, že se
tomu pohané divili, řikajice o křesťanech, že jdouce na smrt ne
jako k utrpení. ale jako k bodům nějakým spěchají. >Mýlíte se,<
pravil sv. mučenník Pion k udiveným katanům; »ne k Smrti, ale
k životu se ubírám.< O, kéž by i nám objevila se tato poslední
stanice jako brána království nebeského, jako vchod k blaže—
nosti věčné !

* ,

*

—264—
»Uloženo jest lidem jednou umřític Připomenul jsem dnes
tu poslední stanici života našeho a na mysl jsem uvedl, jak
umírá zatvrzelý hříšník jak křesťan vlažný a konečně jak člověk
spravedlivý & svatý; a dle toho řídí se i soud, který po smrti
nastává. Však výsledek toho máte i vy v rukou svých. jak kdo
živ, tak i umírá, di staré přísloví a jakou , kdo smrt si v životě
zaopatřil, takovou i sejde: bud smrtí hrůznou a zoufalou, neb
smrti šťastnou a blaženou.
Nyní ještě vy sami můžete si voliti. Vzpomínejte častěji na
ten trojí způsob smrti; a abyste jej smysli nespustili, rozpomente
se jen na tu horu Kalvárii; tam uzříte tři lože smrtelná, obrazy
to trojí smrti. Smrt zatvrzelce ——onoho rouhavóho lotra; smrt
kajicníka u lotra na pravici, a smrt spravedlivého na Ježíši Kristu.
Lotr zatvrzelý ještě poslední okamžik Kristu se rouhal, tak bez
pokání a v zoufalství končí bezbožnik; lotr kající milosrdenství
u ježíše Krista se dovolával; tak my všichni příčinu máme Boha
za smilování prositi. ]ežíš nejsvětější Syn Boží v ruce Otce nebe—
ského ducha Svého poroučel; kéž by nám dopřáno bylo jednou
tak nmírati aneb alespoň s' důvěrou v_milosrdenství Boží se od
poroučet. Poprosme za to Ježíše Krista, Spasitele svého. Ano,
]ežíši ukřižovaný, nedej zahynouti bez milosti, ale rozpomeň se
na nás v hodince smrtí a dopřej ducha kajicnosti, abychom v hři
ších svých nezoufali, ale Tvého milosrdenství účastni se stali. Ty
pak, Matko milosrdenství, orodu; za nás. Amen.

“32%%$"

Kristus vzor hlavních ctností.
Sedmero postnich kázani,
jež sepsal alpřednesl KLEMENT MARKRAB.
, IV.

Kristus příklad soucitnosti.
»Radujte se s radujícími plačte s plačí—
cimi.:
Řim.12, 15.

Když ve válce s Ammonitskými nastávalo obležení města
Rabba, psal král David vrchnímu vůdci vojska israelského 0 pod—
ří7eném vůdci Uriášovi: »Postavte Uriáše v čelo boje, kde bude
bitva nejsilnější, a Opust'te ho, aby jsa poražen zahynul. . I stalo
se, jak byl přikázal král David. Uriáš, byv opuštěn od svých
vojínů, zahynul mečem nepřátelským. A kdo měl na svědomí jeho
krev nevinnou? Kdož jiný než král David? Co že, král David?
Tento muž podle srdce Božího mohl býti tak necitelným.> Což ho
změnilo tak náhle? llřích, jehož se byl dopustilsženou Uriášovou.
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Smilstvo, jak jsme uvažovali v minulém rozjímání, jest hlavním.
hříchem. jest hodno zavržení proto, že uráží hrubě lidské i kře—
sťanské důstojenství naše, i pro mnohé smutné následky. Ajeden
z těchto následků jest, že činí človčkanecitclným. Naopak čistota,
jakožto věrné ostříhání,studu, činí člověka soucitným tak, že se
raduje, když jiní se radují, a pláče, kdyžjiní pláči, dle napomenutí
apoštolského: »Radujte se s radujícímí, plačte s plačícímim
Milí křesťané! My jsme poznali, že nikdo mezi smrtelníky
nebyl obdařen tak jemným citem studu, jako Pán a Spasitel náš
ježíš Kristus. Z toho již můžeme soudití, že nebylo, neníanebude
také nikoho, kdo by cítil s lidmi radost i žalost tak něžně a hlu
boce, jako vtělený Syn Boží, kdo by byl tak soucítný, jako On.
U pouhého smrtelníka nalezneme spíše škodolibost a závist. Na

bízí se nám tedy dnes k rozjímání: Kristus

citnosti.

příklad

sou—

Pojednání.
1. jako bývá do roka více dnů pochmurných a bouřlivých,
než jasných a klidných: tak, drazí v Kristu, stíhá člověkavtomto
životě smrtelném více žalostí než radostí. l_(ý tedy div, že málo
mohu vypravovati o tom, jak se radoval Spasitel ze štěstí jiných
lidí, a že mnohem více musím vypravovati o tom, jak truchlil nad
jejich neštěstím?
Pán jcžíš netajil nikdy své radosti, když pozoroval, jak lidé
v Něho věří. jeho ctí, jeho velebí, k Němu se obrací, dobrých
skutků pilní jsou, Otci nebeskému Čest vzdávají a tak pravého
štěstí na světě docházejí. .— Když viděl, jak ochotně přijímá jeho
učení obecný lid židovský, rozveselil se v duchu a zvolal se
srdcem pohnutým: »Chválím Tebe, Otče, Pane nebe i země, že
jsi zjevil tyto věci maličkýma Luk. 10, 21., t. j. sprostným, po—
korným. ——
Když se vydal se svými učenníky na cestu do Be

thanie, kdež byl umřel před dvěma dny přítel jejich Lazar, radoval
se z toho, že nastávající vzkříšení Lazarovo utvrdí učenníky ve
víře. »Raouji se,<<pravil, »pro vás, že jsem tam nebyl, abyste
věřílía jan 11, 15. —- Tak se radoval Spasitel i z veliké viry po
hanského setníka z města Kaiarnaum, pohanské ženy z Fénicie,
kající Marie Magdaleny. Když pak naposled přijížděl do jerusa
léma, a všecken lid s jásotem I—Iovítal, těšil se tomuto důkazu
lepšího poznání a káral zákonníky, kteří Md to vykládali za ja—
kousi marnívost. Slovem: Spasitel radoval se z každého dobrého
pomyšlení, slova a kroku jiných lidí; bylt' dokonale soucitný.
Soucitnost Kristova ukazovala se ovšem mnohem častěji
a žívějí, když patřil na bídu lidskou. Dojímala Ho síce bolestně
i bída tělesná; ale bída duchovní rozrývala takořka útroby jeho
svatého člověčenstvi.
jakou lítost měl Spasitel nad zástupemlidi, kteříž trvalis Ním
na poušti tři dny a neměli, co by byli jedli, a kdyby je byl roz
pustil do' domů jejich lačné, byli by zhynuli na cestě! Mat. 15.
Mar. 8. jak Mu Šel k srdci pláč matky vdovy, kteráž doprová—

—266 —
zela ke hrobu jediného syna svého! Luk 7. jak se pohnul v duchu,
zkormoutil a zaplakal, když uzřel, ani pláčí nad smrtí Lazara
všickni, jeho sestry i známí! jan ll.. —A jak teprv truchlii Spa
sitel nad duševní bídou jednotlivých lidí i všeho lidu židovského
"i veškerého pokolení lidského, nad bludy a hříchy, nad zaslepe
ností a nekajicností lidskou! jak litoval obecného lidu židovského,
že jest sveden L-řivým učením zákonníkův, že jest rozptýlen jako
ovce nemající pastýře! Mat. 9. jak plakal nad městem jerusa—
lémem, že nechtělo přijmouti slov spásy jemu nabízených a vyzý
valo tak spravedlnost Boží k .přísným trestům! Luk. 19. jak se
zkormoutil v duchu, když se rozpomenul při poslední večeři na
zradu jidášovu, s jak bolestným' srdcem pravil k učenníkům:
'Amen, amen pravím vám, jeden z vás mne zradí! jan 13, 21.
Avšak největší důkaz Své soucitnosti dal Spasitel, když se modlil
před Svým umučením v zahradě getsemanské. Tehdáž postaven
jest v tak veliké úzkosti, že učiněn jest pot jeho jako krůpěje
krve tekoucí na zem. A proč truchlil Kristus Pán, až vycházel ze
sv. těla jeho pot krvavý? Netruchlil nad Sebou, ale nad pokolením
lidským; netruchlil nad umučením, které-Mu nastávalo, ale nad
hříchy světa, které zavinily jeho utrpení. Vidíť okem Své vše
vědoucnosti všecky hříchy lidské od prvního hříchu v ráji až do
posledního, který bude spáchán na této zemi. Vidí všecku ohav
nost, která se v nich uzavírá: tu opovážlivost, která se nebojí
vzdorovati Všemohoucímu; tu bezectnost, která se neostýchá před
Nejsvětějším v mrzkostech sobě libovati; ten nevdčk, který se ne
'rozmýšlí neskončenou láskou Boží pohrdati; tu slepotu, která se
nedá ani nejtrpším ovocem hříchu odstrašiti. obměkčiti a ku po
znání přivésti;- to nesčíslné množství hříchů rovnající se počtu
písečných zrnek na všech březích mořských. A za toto množství
lidských hříchů, za tuto zpoustu opovážlivosti, bezectnosti, nevděku
a slepoty lidské má nevinný" Beránek Boží trpěti a umříti. jakž
nemá truchliti nad touto bezednou propastí lidské bídy? Není—li
smrtelná úzkost Kristova v zahradě getsemanské nejpatrnějším
důkazem jeho soucitnosti.>
2. Popatřte, křesťané, na příklad ježíše Krista. ježíš Kristus
radoval se, když byli lidé šťastni, a truchlil, když byli neštastni.
A jak se chováme my při štěstí neb neštěstí svého bližního? Oby—
čejně naopak, ano naopak. My se radujeme, když bližní jest
_neštasten, a truchlíme, když jest šťasten. To'ncni pravá křesťanská
soucitnost, kteráž raduje se s radujícími a pláče s plačícími, nýbrž
to jest pravý opak její, škodolibost a závist, jeden ze sedmi hlav
ních hříchů. 0, jen se pilně pozorujme a poznáme, jak často se
prohřešujemc proti soucitnosti křesťanské!
_
Zdali neříkáme, přišel-li náš bližní do neštěstí: »Dobře,_se
mu stalo,: podobní jsouce židům, kteří chodili kolem kříže Kri-X
stova, ukřivovali svých hlav 'a posmívali se, říkajíce: »Ha, ha!
který rušíš chrám Boží a ve třech dnech jej zase vzděláváš, po
moz si sám! jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůžem? ——
Zdali

netleskáme rukama, stane-li se některému z našich známých
!

——267——

veřejné pohanéní, podobnijsouce Filíštínům, kteří, naleznuvšc reka
Samsona v domě nevěstčině s hlavou oholenou, radostí skákali?
— Zdali nám nebývá pravou rozkoší a pochoutkou, když se se.
sypou na našeho bližního utrhačné, jedovaté jazyky, zda“ nebý
váme jako obyvatelé ostrova Melíty, kteří přáli apoštolu Pavlovi,
že se připjal k ruce jeho had'jedovatý:> —»—
Zdali se nestává dosti
často, že, když jiní lidé pláči, vzdychají, naříkají, my se smějeme,

žertujcme, rozmarné písně prozpěvujeme, jsouce bez mála jako
císař římský Nero, kterýž, když křesťané na ulicích Ríma v noci
jako pochodně hořcli a v' hrozných mukách byli stínání, na střeše
svého paláce sobě hrál a zpíval? —-—Zdali se nesmáváme,

když

ten neb onen člověk se opije, necudně mluví, různice tropí, na
podobujíce tak nerozumné děti, které se. pošklebují po kulhavých,
koktavých, vrávorajících a jinak chybujících? Není-li to převráce
nost, když se smějeme hříchům lidským, které způsobily Beránku
Božímu úzkost smrtelnou, pot krvavý? »Synu, toto není ksmíchu,
ale k bolestněmu pláči,<< praví jistý spisovatel. Vidíme-li svého
bližního v hříchu, měli bychom plakati; a když se radujeme,jaký
to soucit, jaká to podobnost s Kristem?
,
A jak nám bývá, vidíme-lí svého bližního ve štěstí? Tu by
chom se měli radovati, a zatím truchlíváme'. Hospodář se rmou
tívá, vidí-li, že se jinému hospodáři dobře daří, řemeslník se
rmoutívá, když pozoruje, že jiný řemeslník se vzmáhá; chud'as
se rmoutívá, když na to hledí, jak jiný chud'as z bídy si pomáhá;
žebrák se rmoutívá, když slyší, že jiný žebrák dostává od lidí
více; dívka se rmoutívá, když jiná dívka dochází cti; žena, když
jiné ženy slušně se šatí; čeledín, když spolučeledínovi se přeje.
Ach, tolik závisti mezi křesťany! To-li následování Krista Pána,
to-li soucitnost křesťanská, kteráž s radujícími se raduje?
ó, milí křesťané! Milujeme-li opravdu svého Spasitele, násle
dujme Ho v Jeho soucitnosti; radujme se s radujícími, plačme
s plačícími. Vyvrzme ze srdce svého všelikou škodolibosta závist;
osvojme si křesťanskou lásku, kteráž nezávidí, neraduje se 2 ne
pravostí. ale raduje se z dobrého. Tuto pak ctnost křesťanské
lásky si osvojíme, budeme-li zachovávati v sobě dobrého ducha,
který se nám vštěpuje svátostí sv. pokání a nejsvětější Svátostí
oltářní. Neboť aj! Tu se stáváme syny Božími, bratry ježíše Krista,
účastníky Jeho těla a krve, příbytky Ducha Svatého, živými údy
království Božího. Když takto k Bohu jsme povznesení a duchem
jeho naplnění, pak není ani možno, bychom smýšleli jinak, než
smýšlel náš pravzor, Ježíš Kristus. Kdo miluje Boha, milujei bratra
svého, a miluje-'li kdo bratra, naplnil zákon a má život věčný.
Amen.
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V.

Kristus příklad tichosti.
,jako beránek před tím,kterýž ho stříhá,
oněmi a neotevře úst svých.:
is. 53, 7.

Divný tvor jcst, nejmilejší v Kristu, člověk._ Ví dobře, Že
není na světě samoten, že jsou kromě něho a kolem něho tvorové
jemu podobní, příbuzní, že všecky jedna země nosí, jedno slunce
osvěcuje a zahřívá, že všickni lidé jsou synové Boží a. tudíž ve
spolek bratři. A přece není člověk s to, by cítil, co jiní lidé cítí,
by radoval se s radujícími a plakal s plačícími. Ba člověk jest
následkem prvotního hříchu tak převrácen, že se raduje, „vidí-li
svého bratra nešťastného, a že truchlí, vidí-li ho ve štěstí. Clověk
jest tak převrácen, že na urážky svého bližního hledí tupě, lho
stejně, často i s tajenou neb netajenou rozkoší, stane-li se však
sebe menší urážka jemu samému, hned se vzpouzí, zlobí, hněvá.
A tak se stává hněv nerozdílným bratrem škodolibosti a závisti.
A proto jest hlavním hříchem. jako tyto.
jak málo snáší se ,škodolibost a závist s křesťanským smý
šlením a s křesťanskou láskou, poznali jsme z minulého svato—
postního rozjímání. Postavilit' jsme si před,oči svého Pána a Spa
sitele ježíše Krista jakožto příklad soucitnosti. Viděli jsme, jak
upřímně radoval se ze všeho dobrého, cokoliv kde spatřil, a jak
velice se rmoutil ze všeho neštěstí lidského, zvláště ze hříchů a
z věčného zavržení duší nesmrtelných. Urážky činěné Bohu do
jímaly Spasitele až k slzám, až k potu krvavému, až k smrti; ale
urážky týkající se jeho vlastní osoby snášel bez hněvu a zlosti,
bez reptání a naříkání. In'aplnilo se zvláště při jeho umučení
předpovědění: »jako beránek před tím, kdo ho stříhá, ončmí
a neotevře úst svých.<

Atak představujese nám Kristus jako příklad tichosti.

Pojednání.
1. Tichost božského Pána a Spasitele našeho ukázala se nej
stkvěleji při jeho bolestném umučení. Patřme naň v\ duchu, jak
se chová při svém zajetí v zahradě getsemanské. při svém souzení
vjerusalémě, na bolestné cestě z jerusaléma na Kalvárii, při svém
ukřižování a při své smrti na kříži.

„

Hle, již přichází v jeho tichý úkryt na hoře Olivetskéjeden
ze dvanácti, zrádný jidáš; vede s sebou zástup ozbrojený; přistu—
puje k božskému Mistru, líbá jej a praví :; tváří úlisnou: »Zdráv
bud', Mistře la A On, božský Mistr. nejeví ani nejmenšího hněvu,
nýbrž praví klidně a smutně: »Příteli. k čemu jsi přišel? Polí—

benim zrazuješ Syna člověka?:
Kristova!

jakou tichosti dýchají tu ústa
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I'Ined na to vztahují žoldnéři ruce, aby svázali Pána ježíše
jako zločince. Pán ježíš vytýká jim hřích jejich, řka; >Každý den
sedával jsem u vás, učevchrámě; a nejali jste mne; a' dnes přišli
jste na mne jako na lotra s meči a kyjilc Ale to řekl klidně
a nikterak se nevzpouzel, když žoldnéři vztáhli naň ruce, aby I—lo
svázali. Zdrželť se rozhořčení i při největší křivdě.

S velikým hlukem a hlasitým posměchem vedou žoldnéři
Pána ježiše k nejvyššímu knězi Annášovi; a božský trpítel kráčí
uprostřed nich jako beránek vedený k zabití, neotvírá Svých úst,
nehrozí, nezlořečí, nenaříká. U Annáše, když promluýil-jediné
slovo k Své obraně, dává mu jeden ze služebníků nejvyššího kněze
políček; Pán ježíš cítí tuto bolest a toto pohanční od surového
člověka, ale odpovídá mírně, beze všeho rozčilenl: »Mluvil-lijsem
zle, dokaž to; pakli dobře, proč mne tepcšřa jaká to sila ducha,
snésti klidně největší urážku!
Když přivedli Pána ježíše ku knížeti kněžskému Kaifášovi,
a tam křiví svědkové naň žalovali, neodpověděl ani slova. Když
pak přísedící nejvyššího soudu pozdě v noci se rozešli, odevzdán
jest Pán ježíš soudním sluhům, aby ho střežili až do rána. 'l'ito
chopili se Beránka Božího a trýznili Ho.do libosti: plivali v jeho
svatou tvář, posmívali se Mu, zakrývali jeho obličej a tepali llo
pěstmi, říkajíce: »Hádej, Kriste, kdo jest, kterýž Tebe llClCřllla
l mnoho jiného rouhajíce se mluvili proti Němu. A Pán ježíš
snesl všecko tak klidně, jakoby v Něm nebylo citu a pbhnutí!
Ráno přivstali si nejvyšší kněží, zákonníci astarší lidu a vedli
Pána ježíše kvladaři Pontske'mu Pilátovi. Tam l—loobviňují znej
těžšich zločinů, že bouří lid, že brání daně dávati císaři, že se
činí králem židovským; ale Pán ježíš neodpovídá ani xslova, tak
že sám vladař se diví. Pilát, chtě ukrotiti krvežíznivost židovskou,

velí Pána ježíše zbičovati. Vojáci strhují oděv se svatého tělajeho,
přivazují jej k sloupu, mrskají jej biči a metlami až krev vůkol
stříká, dávají Naň plášť šarlatový, kladou na hlavu jeho korunu
trnovou, dávají Mu do ruky třtinu, tlukou jej do hlavy, klekají
před Ním a říkají s posměchem: »Zdráv buď, králi židovskýlc
A při všech těch mukách nevychází z úst Kristových ani nejmenšího
stesku a nářku, ani jedno“ slovo výhrůžné neb hněvivé!
[ nač bych líčil dále všecky ty bolesti a urážky, kteréž vy—
trpěl Spasitel až do Svého posledního dechu na kříži? jediný
pohled na Ukřižovaného, na tu pečlivou hlavu trním zbodanou,
na ty láskyplné oči krví zalité, na tu milostnou tvář ranami zo
havenou, na ty dobrotivé tnce a nohy tupými hřeby proražené,
a na všechen klid duše, který se zrcadlí v tváři Kristově, jediný
ten pohled pravý nám: viz, člověče, příklad tichosti!
A tak Kristus Pán skutečně nikdy a nikdy se nerozhněval?
Ano, rozhněval se, ale nikdy se nerozhněval hněvem hříšným.
Urážky jemu Samému učiněné snesl vždy klidně_ Dělá-li se však
nečest Otci nebeské-mu, zhřešili-li lidé svévolně, lehkomyšlně, jako
na př. když někteří židé v chrámě prodávali, kupovali, peníze
měnili a hluk tropili, tu vzplanul hněvem, ale nikdy příliš mnoho
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a příliš dlouho, nikdy tak, aby se stal hněv náruživostí, všecku
bytnost jeho opanoval asvedl jej k nepravým slovům askutkům.
Nenít' tedy tichost lhostejnosti ke všem urážkám vůbec, nýbrž
pouze k urážkám, které se týkají naší vlastní osoby.
_
2. Uvaž nyní, křesťane, zdali jsi se již naučil od svého Spa
sitele býti tichým, býti lhostejným ke všem urážkám, které se
týkají tebe samého.
'
Jako se děly urážky Kristu Pánu, tak se dějí časem ikaždému
kře-stanu. Nemůže býti osud křesťanův lepší, nežlibyl osud Kristův.
Není u_čenník nad mistra, ani služebník nad _pána svého. jestliže
' nazývali hospodáře Belzebubem, čím více jeho domácí! Na to
bys měl, můj drahý. pamatovati a když ti lidé křivdí. vzdychati:
»Což, jesu, jsou mé tíže vedle muk Tvého křížeřa Dost možná,
že urážky činěné tobě od lidí zdají se ti býti nesmírně velikými,
a že se ti zdá býti nemožným je snésti, a že proto propukáš
v hněv neukojitelný a nesmiřitelný. Ale přece tě nikdo do krve
nebičuje, nikdo ti nestaví na hlavu koruny trnové, nikdo tvých

údů hřeby neproráží, nikdo tě nepronásleduje až na smrt; což
jsou tedy všecky tvé urážky proti urážkám nevinného Beránka?
Když On všecky urážky tiše snesl, proč ty všelikou, idosti malou
urážku hněvivě od sebe odrážíš?
Zdá se býti nemožným zdržeti se hněvu? Musíš povážiti,
co vlastně hnčv jest. I'lněv není sám sebou ani nic dobrého ani
nic zlého, nýbrž věc přirozená. Kterak to? Pohleď, člověče, na
přírodu. Každý tvor a každý živel má tu vlastnost, že se bouří
ve svém nitru, staví-li se mu jiný tvor aneb jiný živel na odpor.
Hle, potok žene své vlny ku předu a vrazí-li tu atam na kámen,
zaječí, ukaže svůj hněv.

Vítr letí přes hory a doly a, zavadí—li

o strom, zaskučí, jakoby ukazoval svou zlost. Kůň cválá klidně
cestou a, ozve-li se na blízku prudká rána. vzpírá se a nedá se
na uzdě udržeti. Tomu—lítak, nelze ani člověku, jakožto tvoru
smyslnému, by se nebouříl ve svém nitru, staví-li se mu jiný
člověk na odpor. V toní smyslu jest hněv něco přirozeného
a stává se ctností nebo hříčhem, dovoleným nebo nedovo
leným dle okOlností. Tu rozhoduje vždy příčina a míra. líně
váš li se na svého bratra v Kristu proto, že hřeši proti Bohu,
a aby proti Bohu hřešiti přestal, hněváš se dle příkladu Kri
stova, hněváš se hněvem svatým a spravedlivým, pocházejícím
z opravdové, vroucně a překypující lásky kBohu; pakli se hněváš
na svého bratra v Kristu proto, že proti tobě zhřešil, že tebe
urazil, jest tvůj hněv hříšný, protože pochází z pýchy & nezřízené
sebelásky, a jest hlavním hříchem; protože odporuje tichosti
Kristově, tichosti/křesťanské. — Avšak hříchem může se státi
i mnohý hněv, jenž se zdá býti sám sebou spravedlivým, když
totiž překročí míru. Přílišný hněv, i když se děje pro urážky Boží,
zaslepuje rozum, takže nevíš. co v tu chvíli mluvíša činíš, a proto
svého bližního nezaslouženě káráš,' tepeš, urážíš. Dobrý je pes,
dokud štěká na zloděje; jakmile počne štěkati na domácí,nestojí
za nic. Tak i hněv, dokud ,se obrací proti hříchu, jest chvali—
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tebný; jakmile se počne dotýkati hřešíciho, jest hoden zavržení._
——Hněvati se na bližního pro uražení vlastní osoby jest vždy
hříchem; a hněvati se na bližního pro urážení Boha příliš. ne
mírnč, náruživě jest také hříchem. Odtud to napomenutí apo—
štolské: »Hněvejte se a nehřeštec, t. j. musíte-li se někdv pro
_dobrou věc rozhněvati, at se nehněváte příliš mnoho a'příliš
dlouho. »Slunce nezapadej nad hněvivostí vašílc _
O, jak často cliybili jsme v této věci! jak často jednálijsme
zcela naopak! Viděli jsme nejednou, jak ten onen člověk své—
volně hřeší, lehkomyslně Boha uráží, a neujali jsme se ctí Boží,
byli jsme jako slepí, hluší a němí, mlčeli jsme, byli jsme tiši. 'To
nebyla pravá tichost, to byla lhostejnost, to byl nedostatek lásky
!: Bohu, to byla nesvědomitost! Ale stala-li se někdy urážka nám
samým„ mnohdy i nepatrná neb dokonce domnělá, tu jsme vzpla
nuli hned hněvem, zlořečíce, spílajíce, hrozíce, vinníka k soudu
tahajíce, stojíce urputně na svém: »Oko za oko, zub za ž'ub!<<
Tak málo znali jsme ještě Krista, Spasitele! Tak málo následo
vali jsme ho v jeho tichosti!

Však od této chvíle budeme jednatijinak.

Budeme snášeti

klidné a trpělivě všecka příkoří lidská. Budeme se těšiti příkladem
Beránka Božího; budeme se těšiti tou Věrou, že nezasluhujeme na
světě žádného lepšího osudu; budeme se těšiti zaslíbením Kristo
vým: »Blahoslaveni tiší, neb oni zemí, (t. j. vlastí nebeskou) vlád
noutí budou.: Amen.

vr.

Kristus. příklad střídmosti.
»Dříve, než jídám, vzdýchámx
job 3, 24.4

Pódivně, milí křesťané, zní uším našim slovo starozákonného
mudrce KHZ- 3. _19-. Že rovna jest povaha člověka i hovada, že
člověk nemá nic více než němá tvář. A přece tomu tak. Co se
týče ústrojí, úkonů a potřeb těla, není mezi člověkem a živo
čichem téměř žádného rozdílu; podstatný rozdíl činí duše. Cos
podobnéhO můžeme říci o člověku spravedlivéma hříšném. Rovna

jestobou

povaha tělesná, ale rozdílna jest jejich povaha duševní,

To se ukazuje zvlášť ve dvojí stránce. Spravedlivý i hříšník se
hnčvá, Spravedlivý i hříšník požívá pokrmu a'nápoje.
Ale jaký
rozdíl! Spravedlivý se hněvá na bližního jenom pro urážky Činčné
Bohu, a to vždy směrou-; urážky' však činěné jemu samému snáší
pokorně a trpělivě. Hříšník naproti tomu hněvá se na bratra
svého pouze pro urážky své vlastní osoby. Podobně má se věc
s požíváním pokrmu a nápoje. Spravedlivý jí'a pije, ale nehledá
v tom rozkoše, nejí a nepije nic. škodlivého, zachovává v jídle
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apití míru, jest střídmý. Hříšník naproti tomu hledá v jídle apítí
rozkoš, jí a pije i věci škodlivé, nezachovává v jídle a pití míry,
jest nestřídmý.
.
Ze hněv, pokud odráží od sebe urážky vlastní osoby, jest

hříchem. ato hříchem těžkým ahlavnim, poznali jsme zmínulého
sv. rozjímání, uvažujíce příklad Ježíše Krista, který snášel všeliké
křivdy a bolesti jako tichý beránek. Dnes obrátíme svůj zřetel
k jinému příkladu Jeho, a sice k Jeho střídmosti. Obrazem stříd
mosti Kristovy byla střídmost starozákonnóhotrpiteleJoba, řkou
cího: »Dříve, než jídám, vzdychámm Job, když měljísti, vzdychal;
jídal s nelibým pocitem; jídal jen proto, že musil, že ho doháněl
hlad; jídal jenom, čím by se posilnil a občerstvil; jídal jenom
s měrou. Atak i božský Spasitel. _l—lledíce
na tento stkvělý vzor.
poznáme, jak ohavná jest nestřídmost v jídle a pití, jak málo se
snáší s jménem křesťanským obžerství a opilství.

Dnes tedy budižnám Kristus příkladem střídmosti.

Pojednání.
1. Jak dobře víte, nejmilejší, vtělil se iednorozený Syn Boží
a stal se tak podobným nám lidem ve všem, kromě hříchu. Měl
tedy všecky potřeby tělesné jako my, musil jako my jisti a píti,
aby byl živ. Měl pak ježíš Kristus tento účel všelikého pokrmu
a nápoje stále před očima a proto jedl a pil jenom z potřeby,
jenom proto, aby zapudil hlad a žízeň, nikoliv zrozkoše, aby Sl
pochutnal; proto si na jídle a pití nezakládal, na mě před časem

nemyslil, po něm nebažil. To bylo první

znamení

Jeho

střídmosti.
——Chcete se, drazí v Kristu, o tom přesvědčjti?
Hle, Pán Ježíš sedí u studnice Jakubovy před městem Sichem.
Z města přicházejí mnozí, aby Ho spatřili a slyšeli. Vyzvala je
žena Samaritánka, s níž byl Pán Ježíš u studnice rozmlouval.
Přicházejí z města i učenníci, nesou pokrmy, (nebot'yjest poledne)
a řkóu Jemu: »Mistře, pojez.c' A co Pán Ježíš? Rekl jim: >Já
mám k jídlu pokrm, o němž vy nevítem Učenníci neporozuměli
hned té řeči a tázali se udiveni vespolek: »Zdali mu kdo přinesl
jístiřa Ježíš pak vysvětlil Svou řeč, řka: »Mým pokrmem jest,
abych činil vůli Toho, kterýž mne poslal.< Jan 4, 28—34 Jakoby
řekl: Nebažím Já po pokrmu, ale mnohem více po tom, aby
přišli lidé ku poznání a ku spasení skrze Mne. Tak málo tedy
zakládal si Spasitel na jídle a pití! Tak byl střídmý, že odložil
oběd a počal vyučovatí Samaritány!

——V posledních dnech Svého

pozemskéhoživota meškal Pán Ježíš v Jerusalémě, ale pouze ve
dne; na noc Chodíval vždy do městečka Bethanie za horou
Olivetskou. Když pak se navracel jednoho dne z rána do města,
zlačněl. I uzřel z daleka fíkový strom u cesty, hledal na něm
ovoce, ale žádnéhonenalezl.
Mat. 21, 18, 19. Mar. 11, 12—14.
Proč hledal ovoce na tom stromě? Patrně-proto, aby ukojil hlad.
Utrhnouti si ovoce neb klasů podle cesty k ukojení- hladu, bylo
židům v Starém Zákóně dovoleno. Hle, několika fíky byl by vzal
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Spasitel za vděk; nežádal sobě, leč čím by byl ukojil a zapudil
hlad. Tak byl střídmý.
Co k ukojení hladu a žízně nesloužilo, na to Spasitel nikdy
ani nepomyslil, toho ruce a ústa Jeho ani se nedotkly. Věříte-ll
tomu, nejmilejší? Jakž byste nevěřili, když Písmo sv. výslovně to
podotýká. Hle, sv. evangelista vypravuje, co se stalo, když při
vedli Pána Ježíše na místo popravné, kteréž slulo Golgotha. -——
»A dali Mu vína smíšeného s myl-hou, kteráž je činila hořkým
“ako žluč; ale když okusil Pán Ježíš toho nápoje, nepřijal ho, ne
chtěl píti.: Mat. 27, 34. Mar. 15, 23. Slyšíte, křesťané? Pán Ježíš
nechtěl píti. Proč pak nechtěl píti před svým ukřižováním, když
o několik hodin později volal s kříže »Lízníma a ochotně napil
se octa? Protože ocet sloužil k uhašení žízně, nikoliv však víno

smíšené s myrhou. Toto bylo nápoj opojný, kterýž by byl Pána
Ježíše omráčil, omámil, otupil, aby necítil bolestí při ukřižování.
On však chtěl cítiti všecky bolesti s jasným vědomím. Proto ne

přijal nápoje opojného, což bylo druhým

střídmosti.

znamením

Jeho

Požíval pak Spasitel všelikého zdravého pokrmu a nápoje
vždy s mírou, t. j. jenom tolik, kolik bylo potřebí k ukojení
hladu a žízně. Mohl-li jednati jinak Ten, jenž se mírnil iv každém
jiném ohledu? Ten, jenž užíval světa, jakoby ho nebyl užíval?
Ten, jenž napomínal Svých nčenníků, aby sebe zapírali, sobě ná
silí činili, těsnou branou a úzkou cestou k životu věčnému kráčeli?
Ano, božský Pán a Spasitel náš byl tak Střídmý, že nepřijal
mnohdy ani potřebnou míru pokrmu a nápoje, že na čas dobro
volně se zdržel, že se postil. Postil se čtyřicet dní a nocí prve,
než počal veřejně vyučovati; postil se častěji i za Svého veřejného
působení; postil se též v posledních hodinách Svého života smrtel
ného, nepoživ ničeho od poslední večeře až do Svého skonáni,
tedy skoro celé dva dny. -— Jakým tedy právem vytýkali Mu
fariseové, že jest člověk žráč & pijan vína? Mat. 11., 19 Pouze ze

zlomyslností, aby Ho zlehčili v očích Svých učenníků a učenníků
Janových, kteříž trávili všecken svůj život v postech. Pán Ježíš
nezavrhoval sice tento způsob přísného kajícího života, ale Sám
dal přednostobecnému aneb obyčejnému způsobu života; požíval
pokrmu a nápoje, jako jiní obyčejní lidé, ovšem'vždy s mírou.
& jenom Ob čas se postil. Tak jednal Spasitel, aby mohl býti pří

kladem všem lidem ve všelikém skutku.

mení Jeho střídmosti,

A to bylo třetí

zna

že požíval všelikého zdravéhopokrmu

a nápoje vždy s mírou, t. j. jenom tolik, kolik bylo potřebí
k ukojení hladu a žízně.
2. Nejmilejší! Po trojím znamení bývá poznána střídmost:
Střídmý požívá pokrmu a nápoje jenom z potřeby, jenom pokud
jest prospěšen zdraví, a vždycky s mírou. To jsme poznali pří
kladem Spasitele světa, Ježíše Krista. Zdali pak shledáváme toto
trojí znamení střídmosti též na sobě?, Zdali pak jsme i v této
stránce praví následovníci Kristovi, praví křesťané?
Rádce duchu—mi.
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Snad po pokrmu _a nápoji příliš bažíme? Snad si představu—

jeme v duchu rozkoš, kterou jsme měli neb budeme míti přijídle
a pití? Snad vynakládáme na jídlo a pití více, než káže potřeba
a dovolují poměry peněžité? Snad si libujeme v hodování a po—
píjení, nepomyslíce, že mrháme čas, zdraví a statek, že děláme
dluhy, že přicházíme na mizínu? Zdali pak to zdravý smysl kře
sťanský? Což smýšlel a jednal tak Kristus Pán? Což jest člověk
na světě, aby jedl a pil? Což jest jedení a pití cílem vezdejšiho
života? Což nemá každý člověk krom jedení a pití i mnohé jiné
potřeby a mnohem vznešenější povinností? Neni to tedy nepravost
pohanská krmití to hříšné tělo, kteréž se stane pokrmem červů,
jako se krmí dobytčc ke dni zabití?-—-]est síce dovoleno vyna
ložítí někdy poněkud více na hostinu, zvlášť jedná-li se o uctění
milých hostí; ale příliš časté a příliš nákladné hody a pitky mají
zjevný rázpohanský, jelikož upomínají na pohanskou průpovídku:
»Jezte, pijte, hrajte, po smrti ničeho neužijetelx
Kristus Pán, jak jsme slyšeli, nikdy ani nepomyslíl na to, co
k ukojení hladu a žízně nesloužílo; toho ruce a ústa jeho ani se
nedotkly. Můžeš-lí řící, můj drahý, totéž sám o sobě? Můžeš—li
říci s dobrým svědomím, že ruce a ústa tvoje nikdy se ani ne

dotkly pokrmu a nápoje ničemného? Ano ničemný jest pokrm,
ničemný jest nápoj, který neslouží. k nasycení, k občerstvení, po:
silnění,_zotavení, ale který otupuje smysly, omamuje hlavu, dráždí
smyslné chtíče, ponouká k lenosti, ku zlosti, k nečistotě duše,
těla i příbytku a k mnoha jiným hříchům. To-lí zdravý smysl
křesťanský, ba zdravý smysl lidský, píti nápoje pálené? Neslyšel—lís,
že Kristus Pán nechtěl pítí, co by bylo omráčilo Jeho smysly?
Ze chtěl trpěti sjasným vědomím? Slyšel-lis, že by se dotkl—kůň,
vůl neb jiné zvíře pokrmu ,a nápoje _nezdravého, strojeného? —
Což tedy není nikdy dovoleno požití takového pokrmu anápoje.>
ani v chorobě a v nemoci? To jest sice dovoleno, neboť i svatý
apoštol Pavel radil svému učenníku Tímotheovi, aby užíval vína
pro Svůj žaludek asvé časté nemoci, ale doložil výslovně: .skrovně,
maličko. I. Tím. 5, 23. Jestít tedy dovoleno užíti pokrmu neb
nápoje strojeného jako léku, skrovně, maličko, zřídka, aby snad,
co má býti lékem, nestalo se jedem, co má sloužiti k uzdravení
těla, nesloužilo k záhubě duše.

Kristus Pán požíval všelikého zdravého pokrmu a'nápoje
smírou. Zdali pak následuješ Krista Pána i v této věci? Ci snad
ti vytýká svědomí, že's překročil nejednou míru v jídle a pití.>
A myslíš, že to poblouzení a provinění nepatrné? Nikoliv! Kdo
nezachovává míry v jídle apití, snižuje se pod němoíu tvář, kteráž,
když má dost, přestává, řídíc se přirozeným pudem. Tena takový
činí své břicho bohem, jak dí apoštol Páně, Fil. 3, 19., neboť
miluje nade všecko, čím se naplňuje břicho. Luk. 15, 16. A ta
kové smýšlení, takové snažení jak se srovnává se smýšlením
a mravem křesťanským?
]estít' tedy obžerství a opilství hlavním hříchem, poněvadž
odporuje přímo střídmosti, hlavní ctnosti křesťanské. Jest hlavním
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hříchem i proto, že svádí k nesčíslným jiným hříchům, k lenosti,
zahálce, marnotratnosti, zlosti, surovosti, necitelnosti, nečistotě,
svárům, urážkám, soudům, poraněním 'a vraždám. Nestřídmost
y jídle a pití jest hlavním hříchem ipro mnohé smutné následky;
neboť podrývá zdraví, ukracujevčku, uvrhuje v chudobu, otupuje
ducha. přivádí k nekajicnosti, k zoufalství, k věčnému zatracení.
Opilci královstxíím Božím vládnouti nebudou. A' to všecko nebylo
by s to, aby tě pohnulo, křesťane, k návratu na cestu střídmosti,
'knáSlCdoVání Beránka Božího? O, pamatuj, křesťane, že království
nebeské trpí násilí, a že vc'házejí do něho jenom ti, kdož činí
násilí sobě. Zapírej se, přemáhej se, zdržuj se, kroť svou smyslnost,
křižuj své tělo s jeho žádostmi. Budeš—lis Kristem trpěti, budeš
se s Ním i radovati. 'Střídmostí zachováš v sobě milost Boží,
hojnost ctností, čistou mysl, pokoj srdce, naději života věčného.
Amen. '
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Listy katechetické.
..ĚQÉ
Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování)

5. Obžerstvi & opilství.
Dle staré církevní kázně musil ten. kdo nesmírně jedl, ža
pokání jeden den o chlebě a o vodě se postiti. Kdo tak se pře
iedl, že vrhnul, 15 dní a, kdo svedl, 30 dni.
Ad A) Obžarství příčinou náhlé smrti.

Hostinský byl velmi hltavý a nenasytný jedlík. Nic před
ním neobstálo; všecko musil vyslíditi a okusiti, nechť to třeba
pod zámkem, neb v cizím domě bylo. Hned na lačný život
všelijaká jídla sobě připravoval a též před" Spaním _těžkými
pokrmy se sytil. Proto se nelze diviti, že nestřídmost svou často
odstonal, rodiče k hněvu popuzoval a jim, když lékaře povolati
musili, zbytečných útrat nadělal. jednou odebral se k přespolní
příbuzné, která mu nadržovala; bylo právě posvícení. A tu se
nejprve tučného masa najedl, pak nezralých hrušek avše ne—
dobrým pivem zalil. [ stalo se, že v krátkosti velikých bolesti
pocítil, které se tak stupňovaly, že nestřídmost svou — ježto zde
na rychlo lékař povolán býti nemohl — smrtí zaplatil.
Mnohý z nestřldmosti, milý synu,
nese sám své smrti velkou vinu.
.
,
Valoucha katech.

Ad B) Dostál svému slovu.

Proslulý

král švédský

Karel XII. náruživév mládí

pil víno a často se i opil. jednou v opilosti hrubě se osopil na
matku, což mu druhého dne jeden jeho věrný přítel vytýkal.

——277——

Karel poslouchal tiše a zamyslil se, jsa velmi dojat, že matku
tak zarmoutil, pravil kvapně k příteli: »Přines mi láhev nejlepšího
vína a číši.a I stalo se, jak byl nařídil. Karel naplnil číši vínem,
vzal ji do ruky, šel k matce a pravil: »Matko, včera jsem vás
urazil a zarmoutila Na to vyprázdnil až do poslední kapky číši
a doložil: »To byla poslední číše vína, již jsem za svého živobytí
vypil.: A slovu svému také dostál.
Mehl. příkl.

Hrozná smrt.

Jistý zámožný hospodář,

otec sedmi dítek, přišelna

trh se sedmiletým synkem. Projednav záležitosti, šel dle starého
obyčeje do pokoutni krčmy a tam se opil. Smyslů zbaven, lál
a nadával každému, tupil vše, co svatého jest člověku. V tom
vstoupil do světnice strážník, který opilce napomínal k mírnosti,
opilec však chopil se zbraně blízké & hnal se po odpůrci; tento
však ho předstihnul a smrtelně poranil. Když se poněkud
zotavil, odveden byl stráží do blízké nemocnice., celý krvi zbrocen,
třesa se na celém těle a dívaje se ustrašeně na sbíhajicí se lid,
jenž ho buď litoval, anebo se mu smál. V nemoci ještě naposled
objal nešťastný otec synka a líbaje ho, pravil: »jdi domů, mé
dítě, k matce své a nehlas se již nikdy ke mně; dělám ti velikou
hanbu!
Okolo stojící zástup byl vý,evem tímto jako ohro
men a z mnohého oka ronila se slza soustrasti. Ubohý ne
šťastník podlehl pak těžké ráně a zůstavil po sobě usouženou
vdovu, obklopenou malými sirotky ve zpustlé živnosti.
Podstr. výklad.

.

6. Hněv.

Hněv jest: a) spravedlivý; b) nespravedlivý.
Ad a) Spravedlivý hněv čili hněv z horlivosti jest pohnutí
mysli pro hřích neb nepravost. Ze takový hněv spravedlivý jest,
dokazuje Písmo sv., na př. Mojžíš rozhorlil se nad modloslužeb—
níky na poušti. Eliáš prorok rozhněval se pro čest a slávu Boží
na modloslužebné kněze boha Baala; a Sám Spasitel náš rozhorlil
se nad kupci, v chrámě Jerusalemském peníze měnícími. Volal
na ně: »Dům můj, dům modlitby jest; zde se máte modliti,
kdežto vy činíte chrámy peleši lotrovskouc
vejte se, ale nehřešte.c Lalm 4, 5.

Luk. 19. 46.

»Hně—

Spravedlivý hněv se am“ smrti neleká.

Když Dunaan vladař židovský, žádal od sv._Dumy, aby
na kříž plila a Krista zapřela, rozhněvala se devítiletá dceruška
její, slyšic to, hněvem spravedlivým tak, že rouhači samému ve
tvář plivnula, řkouc: »Tobě v tvář plíti se má, ježto jsi se ne
styděl, matce mé poroučeti, aby na kříž plila a Krista zapřela.
Tebe zapirám a všechny, židy, tvé přívržence..
H. ]. Karlíka: Život svat.
\
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Ad b) Mžrností překonaný prchltvý panovník.

Petr Veliký,

car ruský, byl znamenitý, ale veliceprch—

livý panovník. Jednoho dne přišel k němu Dolgoruký, jeho rádce
i přítel, a při společném rozmlouvání o zemských věcech Petrovi
odporoval. Tento hned rozpálen hněvem, vytasiv meč, chtěl ho
vtom okamžení probodnouti. Dolgoruký však nepřestrašeným
srdcem. chytí jeho ozbrojenou ruku, řka: »Nikoliv, velký moc
náři! Nedopustím, abys ty soukromou vraždou v tomto příbytku
slávu jména svého poskvrnil; jestli jsem však smrt zasloužil, podej
mne zemské vrchnosti, aby mne podle práva odsoudilalc Tato
řeč tak dojala cara, že stál ustrnulý, meč schoval a do vedlejšího
pokoje odešel; po malé chvili však Dolgorukého povolati dal,
jej za odpuštění prosil a novými hodnostmi obdařil.
_

7. Lenost.

Podstr. výklad;

Zvláštní vynález.
V Amsterodamě měli výborný prostředek proti lenosti. Le
nocha dávali do úzké, dobře uzavřené světničky, kdež tolikojedno
povýšenější místo se nalézá. Do této světničky vtékala voda ane
mohla býti jinak odstraněna než jedině zde stojící pumpou. Ne
chtěl—litedy lenoch ve vodě se utopiti, musil pumpovati.
Kal. Moravan 1861.

Bůh trestá lenost j iž zde na světě.
jistý chlapec se tak nerad modlil a tak nedbale do kostela
chodil, že pro'tuto svou duchovní lenostvcelinké dědině pověst—
ným se stal. Tím však se stalo, že ho nikdo nemiloval, každý se
mu vyhýbal a lenochem, ncmodlencerri obecně nazýval. Sám
Bůh ho opustil, a v ničem žádného zdaru a požehnání mu nedal.
Nad vše dražší nebes radosti
chtěl bys za trošku své vlažnosti?
Valoucha katech.
—%)É€í€+—

Biblické karaktery při umučení Páně.
Konferenční řeči k studující mládeži.
Konal prof. Jos. Havránek.
(Pokračování.)
'

C.

.S'mz'řte se s Bohem.

' 1. Maria Magdalena (pokání.)
2. Jan Miláček Páně (láska).
Protóž na místě Kristově poselství konáme, jakoby Bůh skrze
nás napomínal: na místě Kristově prosíme: Sm i řte s e s B ohem.
ll. Kor. 5, 20.
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Ne nadarmo předesílám tato závažná slova apoštola národů
poslední své řeči. ]estiť onen výrok přirozeným výsledkem našeho
rozjímání, jakési .vademecum, památka na ty chvíle posvátné,
jež jsem s vámi strávil, obraceje mysli vaše k trpícímu Spasitelí,
jestit' slovo to pochopení velikého díla vykupitelského našeho
Spasitele. ---—Stojíme opčtnč pod křížem. Provázejíce Pána na té
bolestné poslední jeho cestě, octli jsme se na (Ílolgotě. Ty hrůzné
„hodiny utrpení blíží se k svému konci. Vše, co jsme viděli, vje
diný se shrnuje obraz.
O, ty svatá hlavo krví zbrocená, ranami posetá! Srdce naše
přeplněno bolestí, řeči nedostávají se slova. Ve svatém mlčení
nejraději bychom na kolena se vrhli, šepotajíee v bolném úžase:
Pane, smiluj, smiluj se! A vše to,“ co jsme spatřili, nechť zalétá
rychlostí blesku od východu až k západu, od severu k jihu Ten
kříž svatý nejvýmluvnějším jest kázaním. Pane,_ mluv Ty Sám
k této mládeži v této poslední chvíli; necht nesou si slovo Tvé
jako svatou závěť Tvou do života, jako drahocennou památku,
jako poslední napomenutí k posvátnému úkonu pokání veliko—
nočního, jež svátostní zpovčdí se zakončí a hodným sv. přijímáním
se dokoná. Co že mluvil k nám dnes Spasitel? Sv. apoštol Pavel

to naznačuje: »Smiřte

se s_Bohem.c

Toť kázání sv. kříže, toť

slovo ukřižovaného Spasitele.
'
Milá mládeži! V památný den úmrtí otce milovaného a kdyby
to již dávno bylo, co se zavřely na vždy ty drahé milované oči
smrtí, tu putuje dobré dítko aspoň v duchu kjeho úmrtnímu loži.
Tu volá si v pamět“ jeho modlitbu poslední, jeho požehnání, jeho

poslední'napomenutí. Tu oddává se zcela vzpomínkám na tu dra
hou hlavu, nechtě-je se ani odděliti; tu spěchá, možno-li, k jeho
hrobu, k tomu nezapomenutelnému místu, jež chová drahé ostatky
nejdražší po Bohu osoby. Dítko, v jehož ňadrech odumřely tyto
city, jest dítko ubohé, ba zpustlé. Ze sklepení hrobového teskně
a bolestně k sluchu jeho doráží hlas trpké výčitky, slovo, jež
Hospodin k Israeli zavolal: »Dítky jsem si vychoval, a ty se mi
zpronevěřily !<

'



Vás, m. m., volá dnes Spasitel k Svému poslednímu loži.
Ložem tím jest kříž; úpal sluneční a příhana nepřátel příkrovem
umírajícímu. A ten, kterýž na tom kříži visí, více nás miloval,
nežli otec, nežli matka. Tam pod křížem jest dnes naše stanoviště.
Co tu spatřujeteř — Mnoho; ale málo potěšitelného.
' Tu spatřujete nepřátele toho Ukřižovaného, jenž Mu všechny
ty bolesti způsobili. Tam žoldnéři, jenž losují o jeho oděv. Tam
ty rouhače, jenž potřásajíce hlavami posmívají se Mu: »Jiným
pomáhal atd.a Tam toho muže, jenž namočiv houbu v ocet, po
dává ji na třtině umírajícímu ]ežíši, aby zvlažil vyprahlé Své rty.
Vedle lotr, jenž posměšně volá: »Jsi-li Syn Boží, pomozíž. nám
a sobě.: Mezi nimi ten muž bolesti: Jeho ruce anohy hřeby pro
klány. Po_celém těle smrtelnou bolestí zbarveném řínou se po
toky krve, tělo pozbývá vlády & křečovitě se svíjí. Hlava klesá.
Smrt blíží se krokem pozvolným a těžkým.
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Ubohý ježíši! A přec těch bolestí není konec. Pod
stojí Matka, nejčistší Matka nejsvětějšího Syna. Tu nejtrpší
z kalicha utrpení jest Ti okusiti, abys vlastníma očima ještě
viděl bolest té Své chudé Matičky, kterou sem vede
láska k synu.
Významně pěje český básník:
jedna bolest nad bolesti všechny,
jedna muka nade všechny muky,
pod křížem stůj, matko, by syn viděl,
jak to její srdce hořem puká.

křížem
kapku
v smrti
veliká

(Ballady Nerudovy.)

Kdož může pochopiti, čeho vše Maria Panna pod křížem
přetrpěla? Neviděli jste nikdy matku u smrtelného lože jejiho
dítěte? A kde ze všech loží bolestnější nad toto vystlané útrapami
a hanbou? A jaké to dítko? — Nebylo nikdy zvedenějšího,
upřímnějšiho, jež by Mátl Svou vroucnčji bylo milovalo. A jaká
to Máti, bez poskvrny, čistá a svatá!
Než ten ježíš na kříži není zcela opuštěn. Přišla ta ubohá
jeho Máti, přišli nejdůvěrnější jeho přátelé, při'slity věrné upřímné
duše. Ty chodily s ním v šťastných a slavných jeho dnech, přišly
sem na to hrozné místo, aby Mu posloužily aspoň svými slzami,
svou soustrastí a, kdyby třeba bylo svým životem. My se k nim
v duchu přidružmež.
Tam znamenáme Marii Magdalskou, dříve pověstnou hříš
nici, nyní vroucí kajicnici, kteráž obrátivši se a dosáhnuvši úpl
ného odpuštění, nadšeným způsobem projevovala svou vděčnost.
Aco svět světem bude, její jméno, jak Spasitel prohlásil, bude hlá
sáno; a bude zvěstováno: kdyby hříchové byli jako šarlat, zbělí jako
sníh pokáním. K Marii Magdalské obracím dnes zřetel váš,
a co pravil sv. Ambrož Theodosiovi, pravím i já k vám: jestliže
jste hřešili jako Magdalena, pak čiňte pokání jako Magdalena
a dosáhnete odpuštění jako Magdalena.
jestliže nám zosobňuje Máří Magdalena pokání, zove se věrný
druh ukřižovaného Spasitele pod křížem apoštolem lásky. Vja
rém věku prvniho mládí přidružil se k Pánu ježiši, aby se od
Něho neodloučil nikdy. Co hledáš u proroka Nazaretského synu
Zebedea a Salomenyř Snad bohatství? Což nevíš, že lišky maji
doupata a ptáci hnízda, a Tento že 'nemá. kam by uložil Své hlavy?
Snad slávu;>Což z úst jehojsi neslyšel: »Ven ze škol vyženou vás.
atd. — »budete pronásledováni projméno méPc Vím, co tě k Němu
vede. jest to láska, ta pravá láska k Bohu—ta čistý plamen roz
nítila v srdci tvém, ta způsobila onu čistotu srdce, již nikdy ne
poskvrnil hříchem, kterémuž mládež tak zhusta propadá.

Kající Maria Magdalena, jež jest prototypem
srdce pokáním a pravou lítostí očištěného — a jan
se ,srdcem láskou k Bohu a člověčenstvu rozníceným
_—jsou dnes ty biblické

charaktery,

kteréž před—
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mětem jsou našeho pozorování.

Ty volajík Vám dnes

hlasem, jemuž nelze odolati: Smiřte se s Bohem!
Smiřte se s Bohem! volám i já k vám vtéto poslední chvíli.

Uvažovatichci:1. kdo nás prosí, 2. zač prosí

prosí

a 3. koho

Č), kdo dnes dovedl by dáti mi oné síly plamenného slova,
které hýbá srdcem a ledví posluchačů? Kdo slovům mým oné
mocí neodolatelné, jíž vládli sv. jan Křtitel, sv. jan Chrysostom,
sv. jan Nepomucký? Kdo oněch perutí nadšení,! kteráž hýbala
srdci všech, když sv. Ambrož obrátil Augustina? Ty věčný Bože,
jenž jsi zaslíbíl: Dabitur vobis in illa hora.
1.

Smířte se s Bohem! Kdo že tak praví? Ne já, ne ti, kteří
se mnou slovem Božím posluhují, tím slovem Božím, jež tyto dny
v chrámích našich se ozývá, hlásajíc pokání a odpuštění. Kdož
jsme my? jsme na místě Božím, na místě Kristově poselství ko
náme, jako by Bůh skrze nás napomínal na místě Kristově, vjcho
jménu k vám voláme: Smiřte se s Bohem!
Bůh Sám jest to, jenž vás volá, napomíná, prosí. Bůh vše—
mohoucí, jenž na nebi trůní Svou slávou. jenž ten nesmírný počet
hvězd. co jich kroužívtěch okem lidským nevyzpytatelných dra
hách a nad hlavami našimi, upevnil. jenžrtuto zeměkouli uspořádal
k našemu obývání, bychom se kochali z darů jeho dobrotya ob
divovali se skutkům jeho moudrosti, jenž stvořil i tebe, v němž
žiješ a trváš až do dnešního dne a dále, pokud jemu se líbí. Ten
Pán, když mluví, lu by všc mělo se kořiti a\poslouchati jeho
slovům. Hle, On prosí, jen prosí: Smiřte se s Bohem! jedenkráte
skrze Mojžíševs námi mluvil na Sinaji hřímáním a blýskáním při—
kazuje: Svatí buďte, jako já svatý jsem, a kletbu svou pod ta
slova napsal: Zavržen budiž, jenž nezůstává v tom, co napsáno
jest v'knize života, aby je vyplnil.
0, dnes by měl příčiny mnohé. by s námi mluvil v hněvu
Svém, aby nás volal k soudné stolici Své, požaduje od nás účet
z našeho jednání. Než, si iniquitates observaveris Domine, quis
sustinebit. (Budeš-li Hospodine nepravosti naše hledati. kdo ob
stojí? Z 50) O vyzinati bylo by nám, že jsme v mnohém zákon
jeho přestupovali! O ortel jeho -— ortel spravedlivý a zasloužený
by nás zničil, na věky odsoudil! Ale v tom způsobu nemluví
k vám Bůh. Bůh náš jest Bůh spravedlivý — in aeternum manet
misericordia ejus. Dnes mluví k nám slova milostivá: »Nechci
smí-ti hříšníka, ale aby se obrátil od cesty své a živ byl. Proto
jsem poslal na smrt Syna Svého, Synajednorozeného, pro vás vydal
jej v smrt ukřižování, abyste byli smíření.: Hle: čím; 6 356g,
žgáqarogó 336; 157995; 5 5-35; (svatý, nesmrtelný

& silný Bůh), jak

Církev pěje na velký Pátek, nás prosí hříšné & bídné smrtelníky:
Smiřte se s Bohem!
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Tedy nejsmelto my, co prosíme, Kristus skrze nás, my na
místě Božím: Smířte se s Bohem! Pohledte na toho, jenž prosí,
pozorujte, visí na kříži. Zde na světě radostí a rozkoší nevyhle
dával, nikdy se neveselil. Písmo netvrdí, že se byl v Káni Gali—
lejské veselíl, ale nejednou slzel, nyni bolem na všech stranách
obklíčen, katany do úmrtí zbičován, trním korunován, pní na
kříží s rozpjatými dlaněmi, proklanými hřeby, v největších bo
lestech očekávaje smrti. To vše za tebe, aby tě vykoupil, Sobě
ziskal. --—'Lclaž nemá práva na tvou duší, by ji požadovalza Svůj
majetek.

—- Za tebe jsem

položil

cenu Své

krve ——a proto jsi

Mé vlastnictví, tebe jsem si vydobyl prácí Svou, vyrval jsem tě
knížeti tohoto světa, Mně náležíš. -—- Ale On prosí, jen prosí:
Smiřte se s Bohem.
Neslyšíš té prosby? — Zsinalé jeho rty, ztrhaný zrak, roz
pjaté rámě, kterýmiž v lásku Svou zavírá celý svět vtomto Svém
trápení, jeho ruce rozbodané ——
a ty vztahuje prosebně k tobě;
ba každá ta krůpěj jeho svaté krve, již prolévá za tebe, vše to
prosí: Smiřte se s Bohem! Každé to slovo, jež ze rtů jeho vy
chází, zapřísahá tebe, bys se s Bohem smířil. »Otče, odpust
jim, nebo nevědí, co činí.<< lak modlí se za Své vrahy, za ty,
kteří Mu připravili tento kříž. A k těm náležíš i ty, nebot hrichy
tvé Mu připravily toto dřevo, tedy se modlí za odpuštění i pro
sebe. jestli však jen tomu odpuštěno býti může, jenž o své ospra
vedlnění sám se přičiní _—tedy prosí tím zároveň: Smiřte se
s Boheml— »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustilřc jest to
výrok nejtrpší bolesti poukazující na nezměrnou hloubku utrpení
jeho ».FÍli,elia atd. počátek to 21 žalmu, není to hlas zouíalce,
ale nejkrajnější opuštěnosti. Veškerá ochrana a útěcha božské
přirozenosti pro trpící přirozenost lidskou jako by byla zmizela.
Vizte jej na kříži. Tu visí mezi nebem a zemí; země jej za
pudila, nebe nepřijalo, poslední svazky se zemí přetrhány. Šaty
jeho rozděleny, drahá Matička odevzdána janovi, tělo Své dal
učenníkům za pokrm; všichni jej opustili, apoštolé jsou daleko,
přívrženci se rozutekli, veškeren lid jej zavrhl. jej obkličuje, kam—
koli oko dozře, dav nepřátel, zarytých katanů, nevděčných škůdců,
již se radují z jeho bolesti, jej tupí, jemu se posmívají. S toho
kříže zírá jen na škodolibé, zuřivé pohledy, hrozící pěsti a zlostné
výrazy v tváři. Vše, co tu slyší, jest jen ubližování, hořkost, způ
sobená nenávistí a pomstou. A ten malý hlouček věrných duší,
ten stojí v pozadí, ty nemohou, proň učiniti nic, leč že zvyšují
jeho bolest svým zármutkem. O, jak bodá Tě, božský Trpiteli,
tato bolest hluboko v srdce. Tai země, jíž jsi tolik prokázal
dobrodiní, pro Tebe nemá nežli útrapy. — Ale v této opuště
nosti volá tebe, jenž jsi svého Boha opustil: Smiř se s Bohem
a ještě dnes budeš se mnou v ráji! Neslyšíš? — Lotr porozuměl
tomu slovu. smířil se. A ty bys nechtěl slyšeti sladkého slova za—
slíbení ?-—Žížním.' Když tak volal, žíznil nejen v těch nevýslovných
mukách, tu žíznil po spáse celého světa, žíznil po tvé duši, aby
ji získal. Smiř se s Bohem!
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Nyní však rychle spěje ke konci. Dokonáno jest. Tak hla
holí tento vítězný hlas s Golgoty a ozvěnou ozývá se nebe i země_
Dokonáno jest. Andělé v prachu se koří, díky činíce Bohu, že
veliké dílo dokonáno; na zemi pak vítězná tato ozvěna slavnostním
se nese akordem. Smiřte se s Bohem. -— Otče, v ruce Tvé po
roučím ducha Svého, Tím .odporoučí všechny vykoupená, tedy
i tebe v ruce Otce nebeského. Země se chvěje ve svých zákla
dech, skály se pukají, slunce se zatmívá, opona chrámová se trhá
na 2 strany. Ti, již mu vše to připravili, v divém chvatu prchají
s toho místa, jež jest jim mistem hrůzy ——jen jediný hlas se tu
ozývá, hlas to pohanského setnika: »jistě Syn Boží byl tento.a
A v té chvíli vše tichne na Golgotě, z—hrobového toho klidu do
celého světa až k našim uším zaznívá poslední prosba Ukřižova.
ného: Smiřte SC S BOhCm! — Zdaž neslyšíte toho hlasu.> Běda,
běda, kdo tomu hlasu nerozumí, nechce rozuměti.
2.

'Oč prosí? Snad za Sebe? ——Co od nás mohl by vyprositi?

Co my jemu bychom mohli dáti? Neprosí, leč na prospěch náš,
to, zač prosí, ne jemu, ale nám jest potřebno, jest to naše spa
sení. Proto: Smiřtc se s Bohem. On, kterýž byl uražen, prosí
nás, nepřátely, bychom s Ním se smířili. Ne,- že by nás potře
bovaí, ne, že bychom my svým smířením k jeho blaženosti nějak
mohli přispěti ——a kdyby nikdo na tom široširém

světě nechtěl

s Ním se smířiti, jeho blaženost by se neumenšila. Ale na náš
užitek prosí, Že my smíření potřebí máme. Tak káže nám s kříže »—
dovozuje nad slunce jasněji, že my smíření potřebí máme. Vy
jste hříšníci, na vás lpí vina, poskvrna hříchů. V blýskání a hřmění
zněl hlas Hospodinův pod Sinajem: »Vy jste hříšníci.: V těch
různých protivenstvích, kterýmiž nás stíhá, zaznívá jeho hlas:
„jste hříšníci.< Ale důrazněji, mocnějí hlaholí to s kříže na (žol—
gotě. Svatý v pravém smyslu slova sestupuje s “nebe mezi
hříšníky, Láska Boží sama a přebývá mezi námi. Syn Boží stává
se člověkem, stává se podobným nám, vyjma hřích; konání

jeho jest dobrodiní a milosrdenství, tisícové pak zřeli jeho lásky;
nemluvil leč pravdu, veškeré jeho konání jest pokora a láska _
a za to přibijejí jej jako zločince na kříž.
A tvě hříchy že jsou nepatrně poklesky, a na vše, čím jsi
poskvrnil prvotní čistotu, že má právo jaré tvé mládí? — Tebe
ze omámila lichá, zvrácená nauka, kterouž uspáváš své svědomí,
jakoby nejhlubší výstřednost byla přípustná, jen když Ujdeš slí
divým zrakům svých nepřátel, a jen když nespadáš pod literu
zákona? ——Pohled na kříž a tu se přesvědčíš, co jest hřích, jenž
takovéto zadostučinění vyžadoval. —-Anebo že jiní trvají v hříchu
snad horším tvého? Snad po leta vymlouvají se jako onen zlosyn
ve Starém Zákoně: »Hřešil jsem, a co se mi za to stalo?: — Tedy
že jiní řítí se v propast hroznou, tobě jest útěchou? ——*Smutná,
ba zpozdilá útěcha tonoucímu, že i jiní ve vlnách nalézají smrt.
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Pohled na kříž a poznáš, co jest hřích. Kříž ten vyčítá nám
hříchy naše, každému z nás hříchy jeho vlastní. Týž hřích, který
Pána v jidáši zradil, v Petru zapřel, ve velekněžích zavrhl, v Pi
látovi odsoudil, týž hřích, který v tom slepém davu požaduje
smrti Pána již zmírajícího, ]ej tupí a Jemu se posmívá — táž
pýcha a sobectví, lež, lenivost, nevděčnost, lakota. mstivost —
týž .hřích jest i v nás. Ten ukřižovaný, zbědovaný Kristus prosí-li :
Smiřte se s Bohem, káže zajisté mocně, až srdce se chvěje, ten
hlas proniká celé nitro: »Vám potřebí smíření. Vy jste hříšníci.
jste ztraceni, na věky ztraceni, nechcete-li se smířiti. jest
- liže kdo mezi vámi, jemuž hřích zdá se jen nepatrnou slabostí,
lpící na lidské přirozenosti, neb jakýmsi přechodem ke ctnosti,
aby světlo ctnosti tím jasněji problesklo, přistup blíže ke kříži,
patř na toho Svatého v jeho smrtelných bolestech, poslyš ]cho
úpěnlivě, srdcervoucí volání: »Bože můj, Bože můjlc atd., poznej
v tomto bolestném nářku celou tíhu božské Spravedlnosti a bož
ského soudu, poznej, co jest vina smrtelného hříchu, kteráž i tebe
tíží. Hřích ti to káže a prohlašuje ortel: jste vinnici, pekla od
souzenci, na věky odsouzeni, jestliže nechcete se smířiti.
Lidstvo dávno bylo přesvědčeno, že na něm lpí vina; různí
národové kulturní i barbaři snažili se zprostiti této viny; proto
oběti konané shledáváme ve všech dobách starého věku, kterými
lidé doufali vejíti v pravý poměr k božstvu svému, jsouce si vě
domi své viny.
Než krev býků a kozlů nemůže shladiti viny lidstva; jen
krev zdravá 'v cévy churavce přimišená jest s to jej uzdraviti.
i\rVeiss Apologie) Než, kde že by se nabrala? Na zemi nikoliv.
Tu Syn Boží povstává s trůnu Své slávy: Dejte mi z té Své krve.
Chci státi se člověkem. Ve Svém srdci, ve Svých žilách chci
krev vaši očistiti a posvětiti. Pak ji ode Mne požádejte a za—
veďte do svých cév, do svých srdcí. Nechci, byste nadarmo na
Mne volali.
Je to možné? Tak veliká že by byla Tvá láska, () Pane;> ——

Vždyť nikdo neumírá pro jiného, byt' by byl sebe spravedlivější,
a Ty za hříšníky? ——Ty věčný Bože? Lásko tak zneuznaná? _
Větší lásky nemá, než kdo umírá za své přátely. jan 15, 13.
Ale slovo Páně jest neodvolatelně. Poznejte z toho, že není
to člověk, který za nás se obětuje. Bůh jest Láska. Kristus byl
Bůh a člověk a láska nedbá vlastního života, jí se jedná o zacho—
vání osoby milované. Proto nepřátelé, hříšníci, chci vás spasiti.
Dejte mi tedy ze své krve a zakusíte toho, co jest láska.
Stydlivě nabízí Panna čisté své srdce, a z toho čistého, od
hříchu prvotného od prvního počátku života očištěného srdce.
béře ji ,Pán, posvěcuje ji ve Svých žilách — a jako z oněch čtyř
řek v ráji proudí se voda, tak rozlévá ji do celého světa. A lid
stvo jest zachráněno, spaseno. Pýcha byla pádem člověka, vzdor
smrtí. Pokorou počalo se jeho povýšení, cběť lásky stává se mu
životem.
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Oběť za lidstvo vykonána, vykoupení podává se i tobě, bys
svobodným rozhodnutím, pokáním upřímným, lítostí pravou, skutky
kajícími ovoce této oběti si přivlastnil. Hle, nyní čas příhodný,
nyní čas spasení. Neslyšíš? Kristus tě volá, nechceš—li se smířiti,
pak veta po tobě. Zítra již pozdě bude. Neboť uloženo jest člo

věku umříti a potom přijde soud. A padne-li strom na půlnoc,
nebo na poledne, na které místo padne, tam bude. A kdo máš
jen špetku pravé lásky k sobě, pomýšleje vážně na svou budouc—
nost, s kajícím srdcem přistuplke kříži, vztáhni ruky své po mi
losti, kterouž ti Spasitel podává. »Pro mne_ ano pro mne jsi,
Pane, trpěl, nechť není marně prolita ta Tvá krev, necht, Pane,.
jsi pro mne nadarmo netrpěla Neslyšiš hlasu svého Spasitele?
Jest to hlas božské Lásky, kteráž tě spasiti usiluje. Neslysíš jeho
žaloby? Lide můj. co jsem tobě učinil atd., proč zavrhuješ tuto
Mou lásku, proč vrháš se v onu strašnou záhubu, odkud není vy—
proštění, v tu noc, kteráž nemá rána, v to děsné místo, kdež nad
vchodem napsána ona příšerná slova: Zanechte vší naděje, kteří
sem vcházíte? (Dante)
3.

Protož na místě Kristově poselství konáme, jakoby Bůh
skrze nás napomínal, na místě Kristově pravíme: Smiřte se
s Bohem! Pochopili jste význam těchto slov.> Prosíme ve jméně
Pána ]ežíše. On Sám prosí skrze ústa'má: Smiřte se s Bohem!
Ke komu se Pán obrací? Na všechny lidi, na všechny, již jsou
hříšníci, a hříšníky jsme všichni. Za všechny prolil Svou krev, za
všechny trpěl, chce všem ovoce Svého vykoupení přivlastniti, nás
posvětiti. Ale toto posvěcení nemůže se státi bez nás, uskutečniti
se může jen naším přičiněním. Bůh, kterýž—tě stvořil bez tebe
neospravedlňuje tě bez tebe, stvořil tě, aniž jsi o tom věděl,

ospravedlní tě, jen když budeš chtíti. Nebo Deus, qui te fecit sine
te, non justificat te sine te, fečit nescientem, justiíicat volentem,
praví sv. Augustin. Proto jeho hlas: Smiřte se s Bohem! Dnes
již otevírají se soudní stolice Bohem ustanovených soudců, aby
přijali vyznání vaše. Přistupte již všichni k tomu svátostnímu
úkonu. S jakým srdcem? Se skroušeností a pravou lítostí, s upřím—
ným vyznáním. Blaze vám! Ten nejčistší, nejsvětější Pán vejde
pak v čisté srdce vaše, velikonoční svaté přijímání bude vám po
žehnáno nejen nyní, ale pro celý váš život.
_
Anebo, čehož Bůh nedejž, přistupujete k úkonu zpovědnímu
jen proto, že to školskou vaší'povinností, s touž lehkomyslností,
kteráž vám a mnohým jiným tak byla osudnou, bez přípravy, bez
lítosti, bez poctivého obrození? Pak lépe by bylo, kdybyste po
minuli tento úkon, neboť bylo by to posmívání se Bohu, a Bůh
nebývá posmíván. Přijímání vaše bylo by přijímáním ]idášovým.
Pak nemám pro vás jiného slova, než slovo žalmu: Non intres
in judicium cum servo tuo, Domine. (Nevcházej, Pane, vsoud se
služebníkem svým.)
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Nebo domníváš se snad, že k návratu k Bohu, k pokání
snad dosti času? Snad až ve stáří, až vlasy zbělí, tělo pozbude
sily, až i hřích tě opusti? Bůh že jest milosrdný, ten že ti od
pustí, až'ty budeš chtíti? Věz: Omnis spes, quae tempori com—
mittitur, incerta est. Platí-li tato zásada vůbec, platí o dílo na
šeho pokání tím spíše. Kdo za to ručí, že v budoucnošti vám
umožněno bude, byste po důkladné přípravě přijali tyto .sv. svá
tosti? —' (Šož neučí zkušenost, že často jediný jen zlý úkon duši
na vždy od Boha odlučuje?
'
Kdo lehkovážně, povrchně si vede ve věcech svého nábo—
ženství, jeví povážlivou známku svědomí laxního, širokého, a jest
liže lehkovážně si počínáš v těchto úkonech nejsvětějšich, jak,
táži se, zachováš opravdovost ve věcech svého stavubudouclho,
kde tolik zodpovědnosti před tribunálem svědomí a před Bohem,
kde tolik povinností vážných, z kterých nás nikdo hrdlovati
nebude a nemůže? Kdo nezachováš věrnost Bohu, myslíš, že ji
zachováš svému národu a svému králi? —<_Ostrogotský král The—
odorich měl v službě své jáhna, kterýž, chtěje se svému mocnáři,
jenž byl arianem, zavděčiti, přestoupil k arianismu. Král dal jej
odpraviti, řka: Jestliže nezachoval věrnost Bohu. jak ji zachová
králi? Lehkovážnost, povrchnost, netečnost v těchto nejsvětějšich
úkonech člověka jest, milí posluchači, nepravost, kteráž "i jiné ne
pravosti .k sobě připoUtává, a nic tak trvale od Boha neodlučuje
jako tento hřích, a konec bývá náboženský nihilismus. Učitel,
rádce lidu bez Boha, bez náboženství, jaký to učitel a pěstitel
mládeže? Vyciťujete asi dobře tuto děsnou disharmornii, děsnou
a osudnou.
Vaše pak povoláni, jež jste si vyvolili, jest tak vznešené,
pro celý vývoj našeho národa nad míru důležité —- neboť vám
bude svěřena jednou budoucnost našeho lidu ——že vedle povo
láni kněžského není stavu, na jehož zdárném působeni by'více
záleželo. A ten váš budoucí život tolik vám přinese strasti, sta
rostí, záhad a zklamání, že bez Boha, bez daru Ducha Sv., bez
útěchy náboženské budete jako plavci na moři bez vesla, jako
poutník na poušti bez občerstvujicího nápoje, jako lodníci bez kom
pasu. ]e-li pro každou osadu, ba pro celý národ zdárný učitel
pravým Božím požehnáním, jest učitel, jenž těchto vlastností postrádá,
nejmírněji řečeno, jako fíkový strom, jehož nalezl Pán na cestě\
z Bethanie do jerusaléma, byl pln ratolestívzelených, ale bez
ovoce. “Pán klnul stromu a ihned uschl. ——Skodu pak, kteráž
následuje, kdo ji může vyměřitiš ——Škoda ta sahá daleko do
budoucnosti, neobmezuje se.jen na přítomnost. Zkušenosti v tomto
směru nejsou ojedinělé a vždycky trudné. — Pravim to, ne že
bych se obával u vás podobných zjevů, ale abych vás varoval,
neb to mojí povinností. Nemluvím jen pro tuto chvíli, ale žádám
si; aby slova tu promluvená zůstala vám v paměti pro život bu—
dóucL
Smiřte se s Bohem dnes již, neodkládejte na zítřejší dobu:
Dnes již, ne zítra, podnikněte ten boj proti různým nepřátelům
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svého spasení, svého vznešeného povolání, neodkládajíce zbraní
dříve, až stanete se tím, čím byste si býti přáli, až sestárnete, až
budete umírati.
Odkládání, otálení v tomto směru proto jest nebezpečné, že
vede k zarytosti, k zoufalství.
Chcete věděti, kdo ve světě byl nejbídnější zpronevěřilec?
Nehledejte jej ve tmách pohanství. Tam nebují ta nejšerednější je
dovatina. Nehledejtejej ani ve Starém Zákoně, tam kolem pravdy
byl jen stín a ve stínu nedaří se tomu jedovatému bejlí. To po
žaduje nejtučnější půdy a světla plného. Na blízku našeho Spa-—
sitele, tam jej nalézáte, toho zlotřilého jidášc, toho zrádce.
Amice, ad quid venisti? Přiteli, nač 'jsi přišel? Co jsi si
předsevzal, což jsi si as myslil? Chceš na věky býti zahubenP
A jidáš trvá ve své zarytosti, ve své zaslepenosti. Co vše ježíš \
podniká, aby to tvrdé srdce obměkčil! Vše marno. Ten nešťastný
apoštol chce svému os'hdu nejhoršímu. jidáš spáchal hřích, kterýž
na věky mu vtiskl pečet“ kletby, pečeť příšerné, ošklivé nepravosti.
jidáš zradil svého Spasitele.
Božský Spasiteli! Co platná tu Tvá láska nepochopitelná,
již projevuješ tomu zlotřilému zrádci, kterouž mu ještě v tomto
posledním okamžiku nabízíš k smíření, tent zavrhuje tu milost,
nechce se smířiti s Bohem. Proto Tvá slova: Tu dixisti. Ty jsi
řekl. Ano, Ty jsi řekl, jidáš zůstává zrádcem, hříšníkem neka—
jícím do smrti. ——jde — a osidlem se oběsí.

Rozuměli jste těmto slovům?
V této poslední chvíli. kdy mezi vámi mluvím, na místě
Kristově poselství konám, iakoby Bůh _skrze mě napomínal, na
místě Kristově prosím: Smiřte se s Bohem. Slova má vyznívají
v prosbu k Bohu, v prosbu nejvřelejší, v prosbu, kterouž pro
náším k vám, milá mládeži: Smiřtc se s Bohem, necht nikdo
mezi touto mládeží není jidášem ani nyní, ani v budoucím
životě.
Pospěš každý z vás, kdož jest hříšníkem, a hříšníkem jest
každý, a kdo říká, že hříchu v něm není, klame sebe, praví
sv. jakub — pospěš ke Kristu, pospěš k jeho náměstku, k svá
tostní zpovědi, & kdyby hřichové tvoji byli jako šarlat, zbělíjakO'
sníh, praví Pán. Isaiáš l, 18. V tom okamžiku, kdy hřích v pravé
lítosti vyznáš, zapadne v hlubokou propast mořskou a učiněn bude,
jakoby se nebyl stal, s radostí tě příjme na milost a tvou duši
kterou jsem získal, přibije jako trofejí, jako vítězné znamení na
svůj kříž.

Pospěš ke Mně, volá tě dnes Pán ježíš, a přivítám tě sote—
vřenou náručí jako otec marnotratného syna, jako Spasitel kají
cího lotra: »ještě dnes budeš se mnou v ráji.<
'
Dokonávám tímto své přednášky duchovní. Ke Kristu trpí
címu, ukřižovanému jsem vás vedl, poukazoval na různé povahy
osob při umučení Páně súčastněných, dobrých i zlých, v nichž
poznali jste sebe samy, dobré i zlé stránky svého života. Mluvil
jsem k mládeži studující, jež má býti výkvětem mládeže naší, ba
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jsem si toho vědom, že mluvil jsem k jinochům, již stojí na roz
hraní svého jinošského života, kteří postaveni budete v úkol,
kterýž požaduje mužů celých. Od mužů pak- požadujeme zralou
úvahu. jasné myšlení, pevnou, nezlomnou vůli. Když jsem byl
maličký, mluvil jsem jako maličký, smýšlel jsem jako maličký,
soudil jsem jako maličký; když pak jsem učiněn mužem. odložil
jsem, co bylo dětinského [. Kor. 13,11., praví svatý Pavel. Zdaž
můžete tak říci i vy?
Chopte se s celou opravdivostí úkolu svého povoláni. Po—
važte, že leta mládí plynou rychle, rychleji nežli ta voda ve
Vltavě naší, a než se toho nadějete, uplyne den, v kterémž pra
covati nám uloženo, & přijde noc, kde nikdo nemůže pracovati,
kdy nastane věčnost, nekonečná věčnost. Vážná to zajisté my

šlenka. Pro

Boha,

k Bohu,

budiž heslem vaším. Kéž leta

vašeho mládí neztrpčí žádná výčitka zlého svědomí! jasná před
vámi jest budoucnost a štastná, jestliže ji- nezkalí hřích a bázeň
před trestem toho hříchu. Spokojenost, kteráž jest pravým blahem
člověka již zde na světě, způsobí minulost, kterou nepřikrývá
temnota hříchu, mrak děsivých upomínek.
Vás volá vlast, volá vás Církev! Srdnatč, klidně a sebe
vědomě spějte k svému cíli, ozbrojení včdomostmi a pravým ná
boženským přesvědčením. Pak vejdete šťastně po tomto života
putování ve svatyni svatých, kde poznáte celou pravdu ——
Boha ——
pravého dobra poživati budete — Boha -—-—<
vejdete ad Deum, qui

laetiflcat juventutem meam. Ž. 42, 4. Amen.
D.

Reč k studujícím před sv. přijímáním velikonočním.
Utěšený jest pohled na úrodné .nivy, když žloutne a vlní se
husté obilí, ukazujíc, že blízkojest leto; bohatý a zlatý klas krásou
vábí poutníka, srdce rolníkovo naplňuje sladkou nadějí. slibuje mu
kýženou odměnu za všechny starosti a lopotné práce. Než krásnější
jest pohled na dospívající mládež. když puzena svatou zbožnosti.
se srdcem jako křišťál čistým přistupuje k stolu Páně. Neb praví
nám zkušenost, tato mládež jest mládež zvedená &zdatná, mládež
pak taková jest naši radostí, naší chloubou, opravňuje naděje naše
pro šťastnou budoucnost Církve a národa.
A k této mládeži, jak pevně doufám v Boha, počítati mohu
dnes i vás, m. st. mládeži ! jen několik okamžiků &budete v zbožném
zanicení klečeti u stolu Páně.
Jako,když to jarní slunce se rozehřeje na širý kraj, mizí
působením jeho paprsků sníh a led, probouzí se čilý život, vše
vůkol se zelená & puči: tak působí i na vaše srdce milost Boží;
roztála ledová kůra hříchů, v dobré a platné sv zpovědi navrátili
jste se k novému životu, stkvostné roucho milosti Boží zdobí opět
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duši vaši. A tu stojíte již, abyste přistoupili k hodům Beránka
velikonočního, spojili se s Kristem, Vykupitelem a Pánem svým.
Pohled to anděly potěšující a lidi povznášející.
již již bude volati povolaný sluha Páně k vám slova centuriona
v Kaíarnaum:
»Domine non sum clignus, ut intres sub tectum
meum, sed tantum dic verbo.<<Zdá se mi v tomto okamžiku sluha
Pánějako cherub v Písmě svatém, jenž tehdy pojav oheň ze svatyně,
dotekl se rtů proroka Isaiáše, aby je očistil; tak i kněz posvěti
dnes rty vaše Tím, co na světě jest nejsvětější, podávaje vám tělo
a krev Pána našeho Ježíše Krista, aby tento nebeský host zůstal
s vámi a vy s Ním.
Mojžíš, než přiblížil se k hořícímu kři, zul obuv 5 nohou
svých, zakryl si tvář v nejhlubší úctě; sv. proroci umlkali sv. bázní,
když Hospodin k nim mluvil. A kdo jest ten, jenž dnes činí
příchod k vám? Váš Vykupitel, Pán a budoucí soudce. Zajisté že
v duši vaši proniká myšlenka: Zdaž jste připraveni? Ano, jste
připraveni důstojně, jestliže jste duši svou ozdobili milostí posvěcujicí.

Pak tento okamžik bude pro vás požehnaný, pak slavné budou pro
vás velikonoce a dny, kteréž jste ztrávili v službě Boží, hojného
vám přinesou užitku.
Ale tane mi dnes stále na mysli verš písně, jejíž autorem
jest andělský učitel, sv. Tomáš:

Summunt boni, summunt mali,
Sorte tamen inaequali
Vitae vel intcritus.
Mors est malis, vita bonis,
Vide, paris sumptionis
Quam sit dispar exitus.
Zlí a dobří k stolu chodi,
nestejný však osud plodí,
_života neb záhynu.
Dobrým k žití, zlým jest k moru:
— aj, jak následek je v.sporu ——

podobného u činu.
Ku kterýmž náležite vy? K prvním? Pak, podobáte se
učenniku, jenž při poslední večeři na prsou Páně odpočíval.
V tom srdci jeho čistém láska Boží se zmohla v plamen, jenž
neuhasl nikdy a k činům velikým jej vedla pro čest Boží a blaho
bližního, a zjednala mu na věky čestného jména »apoštola láskya'
Kéž by v tomto shromážděni jinochů křestanských'ncbylo
jediného, o němž by Spasitel říci musil: >Unus vestrum me
traditurus est.: (»Jeden z vás mne zradí.c) Mat. 26, 21.
S jakým srdcem, s jakou duší budete přistupovati, tak budete
odcházeti: jestliže s Bohem úplně smíření, k stolu Páně se budete
přibližovati, odejdete milostí mnohou obdařeni. jestliže s tíží
hříchu k oltáři Hospodinovu přikročujete, pak zvýší se, zmocní se
Rádce duchovní.
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vaše vina._Tedy buď se zvětšenou milostí Boží, anebo stupňovanou
vinou., Ano, pravda jest: »Mors est malis, vita bonís.a Proto zkusíš
sám sebe člověk, než z toho chleba jíš, tak volám důrazně k vám
se sv., Pavlem.

O, dobrý ]ežiši! Při té lásce, kteráž pohnutkou byla, že ]si
to vznešené tajemství ustanovil, prosím, ba zapřísahám, zachovejž
tuto mládež před tím velikým neštěstím, aby se nestali jako Jidáš,
jenž nehodné přijímal, zrádci, aby snad nebyli připočteni k těm,
jenž k záhubě přijímají, ale aby přináleželi k těm šťastným, jenž
přijímají k životu věčnému.
Vrátíte se opět k svým rodičům, do svého domova, k svému
zaměstknání. Ale tentokráte vrátíte se se svým Bohem, se svým
]ežišem Kristem. Kéž by zůstal s vámi, kéž byste jej nevypudili
hříchevm!

Zivot váš budoucí tak dlouhý; bude jistě pro mnohého z vás.
namáhavé putování, tak přetěžké. Průvodce zdatný a spolehlivý
na této cestě jest vaší nejmocnější podporou. A kdež bychom na
světě nalezli průvodce spolehlivějšího, nežli jest Ježíš Kristus?
Byl-li anděl Rafael průvodcem jistým mladého Tobiáše, oč více
nežli Rafael tuto?
'
Ci se přidružíte k těm, jenž té lásky k Bohu, k ježíši Kristu,
pozbyli, jenž nemajíce víry v Boha, nemají lásky k Bohu, ale ani
lásky k lidem,

jenž sami sebe staví na místě Boží ———
jimž tedy

je dobré to, co jim prospívá, jichž nejvyšší ctností jest -—sobectví,
jak zlopověstná filosofie učí. (Nietzsche) Ci vás více láká údoli pod
Sinajem, kde se lidé- klaněli zlatému teleti, neb rovina Moabská,
kde sloužili Baal Fegoroví, nežli čisté ovzduší na výšinách Sinajských,
kde pokoj, jakého svět dáti nemůže, kde ctnost &pravá velebnostř
Ci jest to srdce naše ledové tak, že je čistá láska ]ežíše Krista
ani v tomto okamžiku posvátného nadšení nerozehřeje;>
, pak bych neprorokoval vám ani štěstí, ani požehnání

Božího; litoval bych těch chvilposvátnýclu'které

jsme ztrávili

v přípravě k této svátosti, strachoval bych se o vaší budoucnost;
pak nezbývá mi než ve strachu volati k velikému Slitovníku
Hospodinu: "»MiserereDomine, misererelc Vám, st. j., vám všem,
jenž dnes ubíráte se k milým prahům domu otcovského, abyste
tu v pokoji a v klidu. ztrávili ty poetické svátky velikonoční,
volám že srdce upřímného: »Jdi v pokoji, synu můj! a Pán Bůh,
Jehož jsi přijal, budiž s teboulc Amen.

„Listy vědecké.
“%>/$%
() správě zádušního jmění.
Hlavnějši sem spadající předpisy a ustanovení.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCI—ITA.
(Pokračování).

Byl-li některý státní dluhopis, náležející kostelu, církevnímu

ústavu, některé nadaci nebo farnímuobročí,nesprávně

vinku

lován nebo přepsán, může dle výnosu c. k. ministerstva kultu
ze dne 10. srpna 1860 č. 11424 v dorozumění se. k; ministerstvem
Hnancí provedena býti oprava vinkula tak — aniž by bylo třeba
šetřiti, nařízených' jinak formálností (žádati totiž zemský úřad
o povolení kdo yčné opravě) — že se na zadní (t. j. na druhé)

straně dluhočisu po*znamená,jak má vinkulum správně
znítí.

Poznamenání to má příslušná správa zádušního jmění

(patronátníúřad)podepsati a kostelní pečeť přitlačiti.')
V případě tom, že by správa zádušního jmění k takovému vy
jádření (k opravě vinkula) dle své lod patrona přijaté) instrukce
oprávněna nebyla, (a proto snad se Zpěčovala na vlastní zodpo
vídání takové poznamenání na státním dluhopise učiniti), je zá

hodno, aby taková aut'orísaee
(t. j. zplnomocnění patronátního
úřádu patronemk dotčené opravě) v příslušné pozname'nání
ojata byla.“) Výnos c. k. místodržitelství pražského ze 23. září
1860 č. 44214, zaslaný nejdůst. ordinariátu královéhradeckému.
') Tu se patrně přehlíží,

že má opravu vínkula i i'm-úř-jakožto

spoluzodpovědnýsprávcezadušnihojmění podepsatí

a farní pečet při

tlačiti, jak se také v praxi děje, aniž by příslušné úřady něčeho namítaly.
Srovn. výše uvedená státní nařízení o dozoru beneíiciátů ke správě záduš
ního jmění, jakož í ona, jež níže (pod 11) uvedena budou.

') O tomto výnose byl: dle výslovného

jeho znění nejen patro

nátní úřady. nýbrž 1 VOJtOVní„komisaři a beneficiáti

zemským

úřadem vyrozumění., altěžko jest si tudíž vysvětliti, že tito správní orgá
nové zádušního jmění jev: obyčejně úplnou neznalost věci, má-li vín
kulum státního dluhopisu býti pozměněno. po případě opraveno. Ještě
nápadnější je však věc, lze-lí pozorovati tuto neznalost nejednou i v o'nčch
kruzích, kde bychom se ji za normálních poměrů --—nejméně nadán, co vede
19*
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Poněvadž se zpozorovalo, že patronátní úřady vybírání
a zúrokování nadačních, jednotlivým kostelům věnovaných, kapi
tálů náležité péče nevěnují, co se nezřídka děje i s vlastním

jměním zádušním, jak toho mnohé v jednotlivých zádušních

pokladnách ladem ležící značné aktivní nedoplatky,
hotovosti a výdajné nadbytky dokazují,jež zůstávají

často

po mnohá léta nezúročeny, mají politické úřady — by se

těmto zlořádům přítrž učinila ——úřádům patronátním

čině vydané zákonité normy opět

na pamět

v této pří

uvésti & jim

naříditi:
a) Aby, jakmile se dovědí, že byl některému patronátnímu
kostelu odkaz učiněn, upozůstalost projednávajícího úřadu (okres—
ního soudu) potřebné kroky ihned učinili, aby byl odkaz i s vy
padajícími zákonitými úroky ode dne úmrtí zavětitele (testatora),
po případě ode dne vyhotovení odevzdací listiny, vyplacen a aby
b) splacený do zádušní pokladny obnos, jako vůbec každá
kostelu, buď za příčinou zřízení nadace nebo jako vlastní jmění
věnovaná jistina — jakož i všecky větší přebytky, jichž netřeba
hned vydati (na př. na stavbu nebo pořízení kostelních potřeb
a t. p.) ——bez odkladu byla zúročena. Za menší peněžní obnOSy
mohou se koupiti státní (řádně viukulované) dluhopisy, obnosy
ívčtší, jež mohly by se zúročiti u soukromníků (ovšem na do
statečnou reální hypotheku), mohou se zatím uložiti ve spořitelně,
dokud nedojde k jejich hypothekárnímu zúročení církevní (ordi
nariátní nebo konsistorní) a zeměpanská svolení. — Obnosy,
k zakoupení státních dluhopisů určené, mají se za příčinou potřebné

kontroly

a řádného vinkulování

dluhopisůbiskupským

konsistořím zasílati. 3)

c) Patronátní úřady jsou povinny každou, svou liknavostí
kostelům nebo zbožným nadáním vzešlou škodu z vlaStního
nahraditi,

za kterou příčinou má se jim nařízení gubcrn. prae—

sidia ze dne 28. lismopadu 1828 č. praesid 5413 na pamět uvésti. *
Nařízení c. k. místodržitelství ze dne 10. října 1866 č. 26.442.
jen k zbytečnému dopisování a protahování věci. »Jura scripta sunt vigilan

tibus et — scientibus.:
Ovšem třeba též doložiti: »Non semper ad ani
mum pertinent j'urac. Quintilian.,
Declam. 335. — Srovn. konsist. kur
rendy královéhrad. z r. 1860, str. 422, kde se zmíněný místodrž. výnos do
slovně uvádí.
,) Nařízení toho mnohé patronátní úřady nešetří, což je libovolnéane
zákonité a vede k mnohým nepřístojnostem, jak níže se přesvědčíme.
') Srovn. konsist. kurrendy ktálovéhrad. z r. 1866 str. 27. jest velice
žádoucno, aby se tohoto důležitého, k řádně a svědomité správě zádušního

jmění prohlédajícíhonařízeníjaknáleží v každém případě šetřilo, aaby

všickni orgánové této správy na jeho přesné a všestranné pro

vádění se vší va hou a po případě i s pohrůžkou naléhali. Neb co pro-"
spčjí i ta nejlepší. ne'jdůraznější & nejobsáhlejší nařízení, jestliže se nepro

vádějí a zůstávajípouhou mrtvou literou?

Bezvydatné exeku_

tivy bude v mnohých případech marným každé, byť sebe lepši, sem Spa
dající ustanovení, jak se z postupu této práce a zvláště z_níže, položeného
souhrnu vládních předpisů o »Hospodaření se zádušním jměním patronát

ními úřady: s dostatek přesvědčíme. I zde platí_slovo Quintiliánovo:

.Multa inveniunturfrequenter,quae legum verbís non ten eantur, sed

ipsa vi et potestate teneantum

Declam.331.

,\
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K zakupování

stavních

listů

státních

dluhopisů, po případězá

české hypotheční banky, za hotové zádušní

peníze, vyvazovací a nadací jistiny v nedostatku reálnich hypothek
není dle vynesení c. k. místodržitelství ze dne 20 ledna 1861
č. 2889 třeba o zeměpanská svolení se ucházeti; mimo to dle
s 14. stanov jmenované banky (ze dne 4. srpna 1864) mohou se
jistiny zádušní, nadační, íideikomisní a jistiny jiných ústavů, pod
veřejnou dohlídkou postavedých, pak peníze sirotčí a na kauce složené
v zástavních listech dotyčné banky ukládati, potažmo zúrokovati.
Vynesení c. k. místodržitelství ze dne 1. října 1871 č. 45684,
sdělené s bisk. konsistoří královéhradeckou. 5)

Menší na dací kapitály,

jež k zakoupenístátních dlužních

úpisů nestačí a pro svou nepatrnost

ani k uložení na reální

hypotheky se nehodí, mohou se ve spořitelnách,
zemským
úřademschválených,na řádně vinkulovanou
knížkuukládati
a na základě této knížky nadace samy zřizovati. Výnos mistodrž.
ze dne 10. března 1874 č. 11514, sdělen s bisk.konsistoříkrálové—
hradeckou dne 26. března téhož roku. 6)
Dle š45. zákona ze dne 7. března 1874 zachovává se

biskupůma jich náměstkůmúčastenství

ve správě jmění

církevního v jejich okrsku se nacházejícího, které jim dle na
řízení církevních přísluší, pokud tato nařízenínejsoustátním
zákonům na odpor. 7)
'“) Srovn. ord. list králověhrad. z r. 1871, str. 53.
“) Srovn. ord. list královéhrad. z r. 1874, str. 144.
7; Přihlédneme-li blíže k stilisaci tohoto %,shledáme, že je v elice

opatrně a spolu tak zosnován,že ponechávásvětské moci ve všem úplně
volnou ruku. Biskupům zaručuje se sice »účastcnstvíc ve správě církev
ního jmění — výraz to církevnímu
právu a způsobu mluvení neznámý —
alejen potud, pokud tomu zákony státní, čeho třeba si dobře povšimnouti,
nejsou —<na odpor; jinými slovy: pokud a v jaké míře moc státní toho
.— dovolí.
Průvodno to zcela zřejmě »z odůvodňovací zprávy: k tomuto
zákonu. »Dle všeobecných zásad hověho zákonodárství —--,
dí výslovně ona
zpráva 7—nebude biskupům vůbec zabraňováno (!), aby i na příště vydávali
předpisy stran správy jmění zádušního, pokud se osvědčují nutnými na uhá

jeni církevního dozoru; budet toliko i zde, jako všudy, vedle předpisů cír
kevních šetřiti těž ustanovení.. kteráž vytknul stát se svého stanoviska
a ve svém prospěchu. Pokud státu jest se vkládati, podmiňují a obme

zují veřejně ohledy; dále, než kam sahá toto hlediště,

stát nejde-.

Poněvadž své »stanoviskoc, svůj »prospěch: a své »hledištěc určuje

diné stát, a poněvadžpouze on rozhoduje

je

otom, co by jeho pro

spěch a veřejné ohledy vyžadovaly, kteréžto naprosté a suverenní sta
novisko moderního _státu prohlašují jeho velebitclě za nedotknutelné
a nezměnitelné:
jest patrno, žc sebe lepší a sebe nutnější církevní před
pisy o správě zádušního jmění budou bez výsledku a zcela illusorní, jak
mile ozve se proti nim ve svém »zájmuc stát & prohlásí svými ochotnými
orgány, že z »ohledů veřejných: —-nebo též z ohledu »veřejného blahac čili
vzhledem k tak zv. »Staatsraisonc — provádění oněch předpisů se připustiti
nemůže, a že tudíž třeba je zastaviti. Z toho je vidno, že ve správě záduš

ního jměníorgány,jimž dle nařízení církevních

správa tato pří

sluší, ncstala se dosud, vyjma některá partikulární vládní ustanovení, ž ádná
skutečná změna (a dle daných okolností také sotva se stane., že zůstalo
v příčině správy _ZádUŠníhQjmění až na některé obnovené
starší vládní
výnosy vše ——
při starém,

jak tomu i g 43. státn. zákona

ze dne 7, května
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Tolíkéž náleží biskupům vrchní dohled na správu jmění

prebendního;

podobně má býti biskup slyšen:

a) mají-li sobě vzájemně pomáhati

kostely

téže

die cése (bez ohledu, zdaž jsou téhož nebo různého patronátu),
an je na př. jeden kostel chud, a druhý dostatečným výdajným
jměním vládne, aneb

b) má-li se průměrný

roční

přebytek

některého

kostela obrátiti na jiné účely církevní,s) k jichž uhrazení není
dostatečného nadání. Státní zákon ze dne 7. května 1874- č. 50
Šš 45, 46, 50 a 54.

Správa nábože

ns kého

fon (!u vykonává se dle nejv.

rozhodnutí ze dne 3. října „1858úřady státními ve jménu Cirkve. 9)
1874-_nasvědčuje. dle něhož má tento důležitý obor církevní samosprávy se

všemi sem spadajícími poměry teprv zvláštním zákonem ——
býti
urovnán! V ohledu církevním není také pozorovatinějakýchvážněj

ších příprav k žádoucí nápravě, což vzhledem k uvedenému %43 poněkud

pochopitelno,ana veškerá téměř akce záležív opakování
sdělování vládních,často pouze obnovených, starších
správě zádušního jmění, jichž nové

a dalším
nařízenío

uveřejnění stalo se jednak po mě r y

časovými, jednak vinou v této správě súčastněných orgánů nutným. — Co
se tkne výše uvedených předstíraných »veřejných ohledůc, které se ——
čeho
třeba si dobře povšimnouti a dle toho úsudek o těchto »ohledechc sobě

upraviti — ani slovem blíže neurčují.

nebude od místa připomenouti

slova Leysero va o tak zv. rveřejněm blahuc, jež je oblíbenou frázi všech
modernistů a moderního práva vůbec, za níž skrývá se nejednou celá pro—
past zášti a nenávisti proti Církvi. »Nihilc ——
dokládá tento hluboký myslitel

»—»salutis et utilitatis publicae freq uentiu s, nihil va nius. Facillimum
thllppCest reperire aliquid, quod saltem' in di recte ad bonumpublicum
referatur . . . Eadem facilitate fors dicas, salutem publicam poscerc, ut omnes
fundi
p r i vati s thorninibus) erepti
——
fiseo addieantnrc!

3) jak by se tomuto, právu církevnímu od porujícímu

ustanovení

% 54. státního zák. ze dne 7. května 1874 mělo rozuměti, o tom viz naše po

jednání »0 tiliáínich kostelích a jejich právních poměrech: v tomto časo—
pise ročnik IV.'- [)le církevního práva jest totiž jisto, že světské moci ne
přísluší
do majetkových poměrů jednotlivých — byť dobře nadaných _—

kostelů, jež přece jsou a zůstávají inravními aprávními osobami, své
mocně zasahovati,
o jejich jmění k účelům jiným, byť církevním, dle,

vlastníhouznánídisponovati

a tím vůli zakladatelů těchto kostelů

rušit-i. Nedostatek jednoho kostela nebo jedné církevní instituce nen í

žádným právním

titulem, by se mohlo na jmění jiného,

lépe nadaného

kostela neb instituce sáhnouti a jmění to ——
pro zhostění se okamžitě ne

snáze — k účeluzeela

jinému.

než zakladatelchtěl

a výslovně

usta n o vil, upotřebiti.Jest to tím více nepřístojno, uváží-lise způsob,

jak podobné otázky se vyřizují, o němž může se plnou měrou řlCl: »Dit'hcile

est, satyram non scribere.:
9)Jakkoli toto ustanovení 3 konkordátem (čLXXXLj poněkud sou
hlasí, nezměnilo se, k jednotlivým nepatrným ústupkům státní mocr nepřihlí
žeje, ve správě náboženského fondu ničeho, ježto příslušítato správa ještě
dosud zeměpanským úřadům -—jak bylo stanoveno dávno zastaralým dv.
dekretem

ze dne 17. ledna 1792 ——
a vliv biskupů na ni záleží pouze _v do

volení (!!). že mohou dáti se zastupovati (dclegovaným) komisařem při roč
ním předchozím rozpočtu náboženského fondu (dv. dekret ze dne 17. března
1791. %3, číslo 7). Tak odůvodňovací zpráva k 538. zákona ze dne 7. května
1374 (*:.50. Tak vypadá ve skutečnosti
správa náboženské _maticeve

jménu

Církve vzdor všom ustanovenímtohoto zákona, z_čehoje zároven

patrno, jak

tento nejnovější světský zakon o správě Cirkevmho jmění
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Beneticiátům a biskupským vikářům náleží dle vynesení
c. k. ministerstva vnitra ze dne 29. prosince 1874 č. 14736 do

hlížeti,

aby splacené vyvazovací kapitály, náležející kostelům

a farám, byly jak sluší zúročeny a pojištěny. Politický úřad má
dle % 16. zákona ze dne 11. května 1869 učiněný vyvazovací

nález o projednaném vyvazení kapitálu příslušnékonsistoři
sděliti,
která nařídí dotyčným okresním vi k ářů m, aby
o nejbližší kanonické visitaci hleděli se přesvědčiti, zdali jsou vy—
vazovací kapitály v kostelním a farním inventáři řádně zapsány
a dostatečně pojištěny, a když by něco závadného shledali, aby
to konsistoři oznámili. '") Výnos c. k. místodržitelství že dne
31. května 1875 č. 26871.
jde-li o opravy na kostelních nebo farních budovách patro
nátu náboženské matice. mají politické úřady v dorozumění

s biskupskými ordinariáty
opravy,

nařiditi, aby návrhy na takové

má—li se k ním v běžícím

roce

vůbec

míti

zřetele ——

vyjma případy pro náhlé nebezpečí neodkladné
do ko n ce
m ě síce kv ě tna dotyčného roku c. k. místodržitelství předlo
ženy byly. Výnos c. k. místodržitelství ze, dne 6. března 1897
č. 22303._Srovn. místodrž. výnos ze dne 26. září 1896 č. 156.274. ")
Vzhledem k cís. patentu ze dne 9. srpna 1854 č. vl. [. 208,
který % 50. „zákona ze dne 7. května 1874 č. 50 zrušen nebyl,

a dle něhož (odstavec 5. %$194.) nesmějí

dušních peněz ve spořitelnách
přesahovati,

vklady

ze zá—

obnos 5251zl.r. m.

žádajíse biskupskéordinariáty

z nařízení

c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 15. března 1897 č. 4066,

aby církevním

správám

zádušního jmění nařízeníjmeno

vaného cís. patentu na pamět uvedli. Pouze v mim ořádných

případech mohou býti větší obnosy než 525 zl. r. m. ve spoři

telnách dočasně
zúrokovány, jako na př, jde-li o zúročení
stržcné trhové summy, dokud není dle předepsaného způsobu na
úroky uložena. “,
_
Výnos c. k. místodržitelství pražského ze dne 21. dubna 1897
51405.
104

v praxi se provádí. Ukaz tento jest tím více politování hoden, že není
nikde viděti té nejmenší iniciativy příslušných činitelů k nápravě
přes
VŠCChny5m“t“é
?—na VÝSOSt DOkOřujíci
zkušenosti, jež z dosa
vadní správy náboženské matice každý soudný a věci znalý nabytí musil!
Kdo má se o žádoucí & svrchované nutnou nápravu v této příčině se vším

důrazem zasaditi. ne-li příslušní a právem

lové? Kruhy světské,

k tomu povolaní činite

tím může každý býti jist, nehnou ani prstem, ježto

skýtá jim dosavadní stav věcí ——
jak všeobecně známo — tolikerých výhod,
o vykonávání mocr nad Lírkví, jemuž dávno uvykly a které jim patrné
liChOtÍ. ani nemluvě. ADO.kruhy-tyto použijívrozhodném okamžiku zavládlé

stagnace ještě Více k svému pr ospěchu, a náprava stanese _ any se
nechaly věci tak daleko dospěti a vhodná opatřeníse opomenula —téméř
nemožnou. (,ím zastaralejší neduh, tím obtížnější bývá jeho vyléčení.
'o)
")
:“)
/.e

Srovn. ordin. list královéhrad. z r. 1875 č. 35, str. 232 a n.
Srovn. ordin. list královéhrad. z r. 1897 str. 111.
Srovn. ordmariátní list královéhrad. z r. 1897 str. 113. -—
jsme tento a _několik předcházejících vládních nařízení o správě
církevního jmění, jakkoli týkajíse nejednou r ů z n ý c h, s touto správou však
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Proč třeba za nynějších časů,
aby duchovní správce nabýval vlivu ve spolcích a na
schůzíchne přímo náboženských? Za jakých podmínek
možno jest vlivu toho nabytí a prOSpěŠně užití?'*)
Podává 105121?ŠIMEK, kooperátor v Písku.

Když jsem byl v I. ročníku bohosloví, slyšel jsem tam při
přednáškách filosofických slova: homo est animal sociale — člo—
věk jest tvor společenský. A, zkušenost nám dosvědčuje, že nelze
býti člověku samotnému. On vyhledává soudruhů sobě rov

ných buď postavením, vzděláním, buď smýšlením, či takových,
při nichž spatřuje vlastnost jakousi, která jemu se zamlouvá. a
která pobídkou jest mu, že přeje si býti ve společnosti jejich.
A čím vícekráte podařilo se mu ve společnosti takové se ocit—
nouti, čím význačnějším způsobem jeví se tu účastníků vlastnosti
jemu se zamlouvající, tím stává se poměr jeho !( nim bližším,
upřímnčjším, přátelštějším. Cítí se konečně mezi svými, sděluje
jim své strasti a žaly, touží po tom, aby brali účast i na jeho
radostech a nabývá tak touto sdílností svojí tu posily a útěchy,
tu opět vydatného povzbuzení. Společnost stala se člověku ne
zbytnou, touha po ní vtisknuta v povahu jeho rukou Samého
Tvůrce. Než člověk společnosti netoliko vyhledává, ale on ji
též tvoří. V mysli jeho zrozuji se různé záměry, po'vstávají ideály
a účely, kterých se snaží dosíci. Cítí se však k tomu slabým,
nedostatečným a proto volá k sobě jiné, jimž o svých záměrech
vypravuje, jim je vysvětluje, pro ně nakloniti se pokouší. A když
se to podařilo, již stanoví se pravidla, dle nichž k dosažení
těchto záměrů má se postupovati — a spolek je založen. Chvály
hodným bylo by takové jednání. kdyby vždy k dobrému smě—
řovalo. Ale že od poklesku prvního člověka vůle lidská jest více
ke zlému nakloněna nežli k dobrému, snadno může se státi, že
takové spolčení nebylo by možno někdy nazvati dobrým, poně
vadž nikterak není v souladu se zákonem Božím, nýbrž jemu
odporuje, ano i přímo proti němu se staví a jej odhazuje, a to
tím spíše za doby nynější, kdy spolky přerozmanité jako houby
po dešti vyrůstají, v nich i mimo ně samé schůze se pořádají a
liberalismus, obrovský nepřítel Církve a zákona Božího, v srdce
lidu jedovaté své kořeny hluboko zapustiti se namáhá.
Kněz je strážcem na Sionu, úkolem jeho jest vésti drahé
duše ke spáse, k Bohu a proto nesmí se zřetele pustiti ani členy
souvislých předmětů, tuto položili, stalo se z. té příčiny, že se v nařízeních
oněch uznává výslovně (] o 2 or čí p rá v o b 1s k u pa ku správě jmění zá..
dušního, jakož i že naříženíta vydána byla v době n ejn o vejš :, čím _tento
bod naší práce a soustavný přehled státních předpisů o cxrkevmm jmění
vhodného

d o p l n ě n i dochází.

,

_"

*) Předneseno na pastorální konferencx 1898.
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spolků na osadě jeho se nalézající; výkony jejich jemu lhostejnými
býti nesmějí. Z toho důvodu vhodna jest konferenční otázka:
»Proč třeba. . . ..a, kterouž zodpověděti ze slabých sil svých
a nepatrných zkušeností se pokusímý
1.

„Proč třeba za nynějších časů, aby duchovní správce na
býval vlivu ve spolcích a na schůzích ne přímo náboženskýchřc
již poněkud napověděno; porušená přirozenost lidská a vnější
poměry různé přímo k tomu vybízejí.
1. Nad lidstvem v dobách nynějších vznáší se příšerná stvůra.
Oko této stvůry jest tak bystré, let křídel její tak rychlý a chytrost
její tak veliká, že postřehuje pole své působnosti ve všech vrstvách
lidstva, od těch nejvyšších až do těch nejnižších, a již se sem

vrhá a vede se jím výborně. A jméno její? Liberalismus.

Ten v nenávisti má veškeren zákon Boží, at' víry či mravů
se týkající. A že náboženství katolické, jsouc pravé, známost zá—
kona Božího nejsvědomitěji rozšiřuje a neústupné ho hájí, všecky
střely liberálů namířeny jsou jen proti němu. Zidy a protestanty
a jim podobné netoliko že nechávají liberálové ve svatém pokoji,
nýbrž vrhají se jim přímo v přátelské objetí. jak jim milo a volno
v objetí tom! Vždyť nalézají u nich posily a pomoci v záhubném
díle svém.
Snahou liberálů je vyrvati lidu ze srdcí víru. oloupiti ho
o poklad vzácný a drahocenný — o náboženství. To jediné vadí
jim v provádění jejich rejdů. Ale kam dospívá člověk, který zřekl
se Boha, který zprostil rozum svůj všeho vědění náboženského,
který uzavřel srdce své citům, jež vzbuditi dovede jediné nábo—
ženství? Klesá níž a níže, hloub a hlouběji, až pod tu němou
tvář. Kde toho důkaz? Vezměme do ruky knihu, jejíž nadpis jest
»Dějiny lidstva, obracejme list za listem, přehlédněme stránku
za stránkou, až spočine oko naše na slovech »revoluce fran
couzskáa. Tu začněme čísti, a to oko naše se zakalí. srdce bude
se křečovitě svírati, rty budou se chvěti. a jazyk vypoví službu
svou, když vyprávěti by měl, co bylo přečteno. jak ohavných,
jak děsných zločinů dopouštěl se tu člověk, k obrazu Božímu
stvořený tvor, jenž toho Boha ze svého srdce vyhnal a nechal
tam usaditi se satanu! Nechci jednotlivé zločiny zejména uváděti,
jsout' hnusné a péro vypadá z ruky.
Bez Boha, bez náboženství nemůže člověk zůstati člověkem,
bez Boha neobstojí společnost, bez náboženství rozpadá se i stát.
Hle, co praví pohan Cicero: »Zničcno—li náboženství, následuje
pak nutně, že zničeny bývají i věrnost, víra a spravedlnost, a
tudíž i lidská společnost.“ A Plutarch: »Stát by spíše obstál bez
slunce, než bez Boha a náboženství.“ Štěstí a blaho jest jen
u toho národa, který drží se Boha a váží si náboženStvl. Proto
řekl Machiavelli, že osud národa závisí na osudu náboženství,
Vede-li se tu náboženství dobře, jest národ takový šťastným &

silným, počíná-li si však národ svého náboženství nevážiti, jím
pohrdati, jest to bezpečnou známkou, že neobstojí, ale zanikne.
Rozum, který liberalismus všude do popředí staví, nenahradí
náboženství nikdy. Neboť náboženství seznamuje nás se zákony
netoliko víry, nýbrž i mravů se týkajícími; ono předpisujc, co
v těch, či jiných okolnostech máme činiti.
, Náboženství krotí zlolajný jazyk, zadržuje ruku vrahovu, na
uzdě drží lidskou vášeň. Rozum bez náboženství dopouští se
i největších přehmatů. Pouhým nesmyslem jest »rozumářstvía
liberalistické.
'
TQ. všeobecně pověděno, co by se díti mohlo, kdyby usku
tečnila se snaha liberalismu, odstraniti náboženství. Než, budiž
Bohu žalováno, že tento ještěr nalézá v době naší dosti kypré
půdy, aby tu mohl se zavrtati a pak ze svého doupěte na šťastný
pro sebe mohl vycházeti lov. »Učení“ jeho zrovna jakoby tím nej
sladším cukrem posypáno bylo, tak sedají na ně lidé mou
chám sladkosti milnjícím podobní. A tu se může státi, že slad
kostí tou omámili by se i členové toho kterého spolku, v té či
oné farní osadě se nacházejícího. .Snad jsou to všichni, snad jen
někteří. Ať tomu tak či onak, jsou zajisté vždy nebezpeční.
Kdyby snad jen jeden či dva liberálové ve spolku některém byli,
dovedou si získati přívrženců. Ti se neostýchají, ti se hned tak
neleknou, a k dosažení záměrů'svých chopí se prostředků třeba
těch neodpornějších. A netrvá to dlouho, a spolek, dříve jinak
v každém ohledu dobrý, dostává zcela nový nátěr, který svou
křiklavou barvitostí přiláká ještě mnohé nezkušence, a když ještě
i na venek soustavně pracovati začne, jest výsledek té .práce zlo,
a veliké zlo.

.

Duchovní správce, na jehožto osadě spolky jsou, spatřuje
ve členech jejich duše, o jejichž spásu jest mu se 'starati. Pozo—
ruje-li tedy, že mezi členy spolků takových začíná zavládati duch
Bohua Církvi protivný, tuť jest jeho, jakožto věrného a horlivého
sluhy Božího, jakož i strážce zákona Páně a Církve bedlivého a
svědomitého, svatou povinností vyvstati a zhoubné vanutí ducha
toho odvrátiti, aby nebyly jím zasaženy duše krví Kristovou vy
koupené. Jemu oto jest se přičiňovati, aby podvratní živlové, do
spolků se deroucí, hned v prvních začátcích potlačeni byli, by
nestaly se poslední věci horší prvních A nestalo—lise tak ještě,
bdiž duchovní správce také, aby nemusilo se říci jednou: »Když
byl spal, přišel nepřítel a nasil kouk_ole.< A k zdárnému a účin
nému působení na spolky není postačitelným jen kostel a v něm
kazatelna. Tu jest potřebí, aby duchovní Správce působil ve spolcích
samých. Může se tak díti přímo či nepřímo; svou vlastní osobou
může dobře působiti duchovní správce, nebo skrze jiné A, potká
se působení jeho vždy s kýženým výsledkem, když bude míti ve
spolku vliv náležitý, když u členů, třeba ne všech, požívati bude
skutečné a opravdové vážnosti. Z této úcty a vážnosti udělá se
mu potom mnoho k vůli, jeho rady, jeho domluv, jeho napome—
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nutí, jeho výstrah bude uposlechnuto, a zliouba, již již snad se
valící, bude zažehnána, zdárné působení na spáse duší umožněno.
Tot' asi tedy první příčina, proč má si získati duchovní
správce za dob nynějších vliv ve spolcích: aby »z liberalismu va
noucí duch, Bohu i Církvi protivný, nenalezl v srdcích jejich členů
půdy k záhubné své působnosti.
2. Přihlížíme-li k účelu či cíli těch nepřehlednou řadu či
nících spolků, co seznáváme? I—llásajísvětu, že šířiti budou osvětu

a pokrok, utvrzovati vlastenectví a zaváděti všude rovnost, bratrství,
svobodu a pod. jak pěkná, krásně lesklá to slova, kdož nepřál
by si jejich uskutečnění? Avšak nerozehřívejme se přece hned,
buďme trochu nedůvěřivými a pozorujme, v jakém smyslu jsou
tu brána.
,
Pokrok, osvětu, svobodu a p. chtějí, avšak takovou, jež ne—
uznává ani autority Boží, ani církevní. »Církev katolická prý jest ne—
přítelkyní veškerého pokroku, svobody . . . a proto má-li toho do
saženo býti, ona musí býti odstraněna, činnost jeji zničena, tak
volajíx Jaké to prapodivné volání? Církev že nepřítelkyní po—
kroku, osvěty . .
Aj, kdož to byl, jenž stavěl první školy nižší
ivysoké, ten zdroj veškeré vzdělanosti a osvěty? Nikdo jiný,
nežli ta nenáviděná Církev. Kde původ svůj vzaly ty přečetné a
převzácné památky umělecké, ježto obdiv vzbuzují všeobecný?
V klášteřích, těch tichých klášteřích, jež majetkem byly téže
Církve. A Církev že nechce, aby mezi lidstvem bylo bratrství a
láska upřímná? Není to zase ona, která si plnou měrou přeje,
aby prováděno bylo všude přikázaní božského jejího zakladatele:
»Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.?x Vlastenectví
si snad neváží, je snad snižuje? Kdo by to mohl tvrditi?
Vždyť Církev jest dílem Ježíše. Krista, který tím největším
osvědčil se býti vlastencem, hořké slze prolévaje nad zkázou
města ]erusaléma? Když mučen, křižován byl, nekvílel, ale když
vlast trpěti mčla, plakal. Církev chce, aby vlastenectví v národech
kvetlo, avšak toho si přeje, aby jeden národ byl k druhému spra
vedlivým, nepotíral jeden druhého, poněvadž jako dílo Boží má
právo na existenci každý. Pozbývají zmíněné krásné účely a
ušlechtilé cíle spolkové veškeré váhy, když prováděny by měly
býti způsobem naznačeným, na úkor Církve. jak mohl by tedy
duchovní správce, který by vliv měl ve spolcích podobných,
dobře a účinně působiti, aby tyto vskutku vznešené účely členům
v pravé světlo byly uvedeny, ovšem daleko dovednčji a důvod
něji, než jak pověděno, vysvětleny, a členové k nadšenému jejich
provádění řádem, ani Bohu, ani Církvi neodporujícím, přivedeni!
3. Spolky mají také prostředky, jimiž snaží se cílů svých
dojíti. Vedle osobní působnosti patří k takovým prostředkům
knihovny, noviny, schůze s přednáškami. Velice pěkným jest to,
když může spolek pochlubiti se bohatou, velikou knihovnou, celou
řadou dobrých novin, a když protokoly jeho vykazují hojný počet
schůzí s poučnými a vzdělavacími přednáškami. Ale těch dobrých
knih a novin poměrné velmi málo se tiskne, aještě méně kupuje.
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Co to dá psaní na všechny strany, co mluvení, bubnování. štur—
mování, aby nějaká dobrá kn'iha mohla býti vydána, dobrý časopis
mohl se udržeti! Za to špatná kniha, nemravný časopis, objevují
se jedny za druhým a jdou jako na dračku. Co jest toho pří
činou.> Pokažený duch času, materialismem se vyznamenávajíci, a
nešťastný zákon o svobodě tisku. Tisk za nynější doby hraje ve
likou a zlou úlohu. Jest nejvíce v rukou úhlavních nepřátel kře—
sťanstvi, krtěných i nekřtěných, omamuje a opojuje své čtenáře.
že mají za lež a nepravdu, co tisíce let za pravdu a spravedlnost

pokládáno. Vliv tohoto židovského a požidovštělého tisku na lid
jest děsný. Od té doby, co tento tisk začal působiti, vidíme
hrozný úpadek náboženství křesťanského, hrozné spousty mravní
zpustlosti a/zdivočilosti. Tisk ten všecko nám svaté vleče do kalu
své jízlivosti. Židovské a jim příbuzné křesťanské noviny přinášejí
nemravné inseráty, nemravné romány, sensační a drastická líčení
ze soudních síní, sáhodlouhá vypisování vražd a samovražd, a Bůh
milý ví, čeho ještě všeho, avšak nic pěkného. A to vše houfně
se prodává a kupuje, s hltavou dychtivostí čte, a duše, až dosud
třeba svěží a nevinné, po otravě té hynou. A když noviny a knihy
takového zrna stanou se majetkem Spolku, pilně se čtou, mohou-liž
blahodárný míti účinek? Nikdy ne!
Záhubně jako tisk působiti může i živé slovo ve schůzích
spolkových soukromých a zvláště veřejných. Rečník mnohdykráte
již pouhým svým vystoupením, jediným jen slovem dovede si zí
skati všech posluchačů, a pozoruje to, dovede si přízeň jejich
udržeti a toho docílí, že hotovi jsou vykonati vše, k čemu je vy
bízel. A mluví-li snad proti Bohu, proti Církvi -— a za nynějších
dob se tak často děje „__ chceli

v raz rozdrtiti celý nynější mi—

zerný společenský řád, slíbí li snad posluchačům svým, kteří za
jisté na následky ani nevzpomenou, nějakých výhod, když dle
řeči jeho budou jednati, již otevírá celá masa nemyslícího lidu
ústa svá a »sláva:, »hrr na něc, »jen do tohoc hřmí do vůkolí,
a zla začátek jest položen.
To obojí jest známo zajisté každému duchovnímu správci, a
proto on vlivem svým ve spolku toho dosáhne, že nebude
v knihovnách trpěna kniha špatná a v místnostech nebude lze
spatřiti novin ani časopisů duchu křesťanskému nepřátelských,
přednášky pak ponesou se vždy v pěkném souladu a shodě se
zákonem Božím a církevním
4. Není snad ani jediného spolku pod sluncem, který by
obešel se bez zábav, jimiž bývají obyčejně tanec, divadlo, výlety
a pod. Když takovéto zábavy ušlechtilýmí jsou, nikdo proti nim
ničeho nemá, jsou i potřebnými. Avšak nebývají zábavy ty tako
vými vždycky. Mnohdy již samy sebou nestojí za nic, jsouce proti
vší slušnosd a mrav0počestnosti, odporujíce příkazům Božím. jindy
opět nejsou zábavy ty špatnými, avšak konají se v čas nepříznivý,
v dobu Církví zapověděnou, z čehož pro hodné věřící vzchází za
jisté pohoršení. Jest známo každému katolíku, že Církev sv. určité
doby v roce (advent, půst) vymezila, v nich veselí nedovolujíc, a
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chce, abychom v dobách těch více v kajicnost se pohroužili, vy
ražení všelikých sobě odepřeli a tak tím spíše, od světa se od—
lučujíce, o spásu duše své svědomitěji se starali. A když právě
v tyto dny členové spolků veselí se a tanci holdují až do ze
mdlení a udýchání, připravule se tím “pohroma iduším jejich
i těch. kdož je pozorují. A nemá-liž i to velice roztrpčiti zbožné
věřící, když některé spolky právě o těch největších a nejvýznam
nějších svátcích církevních, jakými jsou na př. Boží IIody, právě
v ten čas, kdy služby Boží jsou konány (naši Sokolové číní tak
vždy) za vířivých zvuků hudby na výlet pro své vyražení putují,
0 kostel ani nezavadivše? Roztrpčuje, pohoršuje je to a bolí
velice.
Účinný vliv duchovního správce ve spolcích takových to
může způsobiti, že tyto nepřístojnosti škodlivé dají se snad na
ponejprv jen omeziti, konečně však i úplně odstraniti.

(Dokonč)

Jaké povinnosti má duchovní správce ohledně
dobrého a špatného tisku. *)
Ze života sv. Augustina nejdůležitějším momentem jest jeho
obrácení. Nedokonalo se modlitbami a slzami nábožné matkyjeho
Moniky, ani kázaním výmluvného sv. Ambrože, nýbrž čtením
knihy. Přihodilo se totiž, že jednoho dne cítil Augustin více než
kdy jindy mravní bídu svou. Milost Boží doléhala na srdce jeho,
ale tělesnost ho táhla ještě k zemi. Imodlil se, vzdychal a plakal.
Vyšel pak do zahrady, vrhl se na zemi pod strom fíkový. >Kdy,
ach. kdy povstanuř Zítra, proč ne dnes?: volal. Proud slz vyrazil
z očí jeho. Aj, tu ozval se hlas jako pacholete zpívajícího: »Vezmi
a čti, vezmi a čtilc l zarazil se Augustin, slyšc hlas, neboť věděl,
že samoten jest v zahradě. Vrátil pak se do příbytku, aby ná—
sledoval pokynu hlasem mu daného. A hle! kniha, která se mu
namanula, bylo sv. Písmo. Otevřev je četl list sv. Pavla k Ří
mánům 13. 11., a místo to znělo: »I—Iodinajest, abychom již ze

sna povstalia; kůra ledová pukla, Augustin stává se velikým

světcem. Dobrá

kniha dokonala obrácení Augustinovo.

»Takovými se stáváme,a k tomu dávno již pravil Cicero ve
spise »de oratorec, »jací jsou spisovatelé, které stále čítámeď
S pokrokem času vzmohla se ve všech vrstvách lidu touha
a náklonnost ke čtení bud' pro zábavu anebo poučení. A doba
nová poskytuje čtení chtivým čtení hojnost: Noviny, časopisy,
knihy všeho druhu. Cetbou všech odstínů jest literární trh nad
míru zaplaven. jděme do měst i vesnic, vstupme do domů, rodin
*) Při pastorální konferenci vikariátu Libockého v Hostivici dne 18. čer

vence 1898 přednesl Vlastimil

Hálek, farář v Liboci.
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a hostinců, jistě tam nalezneme na stole, ne-li více, aspoň jedny
noviny, různé sešitky, o nichž nikterak nelze říci, že by vždy
rozum čtenáře bystřily, vědomosti užitečné šířily. & srdce jejich
mravně šlechtily. Díváme—lise pak na četbu tu se stanoviska ná
boženského, specielně katolického, tu musíme doznati, že po
měrně velmi málo spisův, knih a publikací v duchu katolickém
psaných se mezi lidem naším objevuje, za to převalná část tisku
nese se duchem lhostejnosti náboženské, aneb se staví na stano
visko katolicismu rozhodně nepřátelské.
Obrazem kulturní výše národa každého jest vedle děl umě
leckých jeho literatura. Plody duchů povolaných jsou učelištěm
ducha národního; ale veškerá tato práce ke vzdělání lidu směřu

jící jest jen tehdy dokonalou, když opírá se o zjevené

pravdy

.Boží, když vznešenost ideí náboženských j'de ruku v ruce 5 po
stupem vědecké snahy. Než s bolestí musíme doznati, že při vší
duchaplnosti jsou plody našich básníkův a spisovatelů namnoze
jednostranným prostředkem vzdělávacím, poněvadž náboženství a
zásady jeho nejen zlehčují, ale i často popírají.
jako _dobrá kniha do domu požehnání přináší, poněvadž
člověka utvrzuje v dobrém, tak zase kniha směru výstředního a
protináboženského nese zkázu v zápětí: naše mladá generace jest
slov těchto dokladem. Ano, můžeme říci, zde zkáza lidu má svůj
veliký původ. Neboť časopisy a knihy slouží nepřátelům řádu
křesťanského za prostředek, aby nauky a zásady protikřesťanské
rozšiřovaly ve všecky vrstvy lidu, v každý stav a věk, tu skrytě,
onde zjevně. Kromě toho zištnost, nerozum, ješitné bažení po
slávě spisovatelské uvádí v literaturu mnoho knih a časopisů, které
sice přímo nebojují proti náboženství a počestným mravům, ale
duchem světským proniknuty pomalu otravují ryzí zbožnost,
jemný cit mravní, křesťanskou opravdovost', rozšiřují zásady lehké,
naplňují obraznost představami nepravými a nebezpečnými.

Bdělosti

a činnosti pastýřské ukládátento smutný

stav za úlohu, aby věnovala veliký zřetel veřejnému tisku, aby va
rovala za každou vhodnou příležitostí před knihami chybného
směru, by doporučovala dobrou četbu sobě svěřeným. Neboť
jisto jest, “jaká četba koho "jest, takové i bývá smýšlení, takový
i život jeho. Z těchto důvodů položeno bylo zajisté itoto thema
od Nejdůstojnějšího Arcipastýře na program pastorálních porad
duchovenstva.
,
Neb i sněm provinc. Pražský Tit. II. c. 4. str. 50., diecésní
synoda Pražská i Budějovická vzbuzují'kněžstvo i lid věřící, aby
horlivě podporovali úmysly a činnost jednotlivcův i spolků, 'vydá—
vajících dobré Spisy na obranu katolického náboženství a k po—
sitivnímu

vzdělání víry. „

.

'

Dle znění dané otázky rozdělena tato úvaha na povin

nosti duchovního správce: a) k dobrému tisku,
b) k špatnému

tisku, jakkoliv není možno uvarovati se toho,

aby obě části navzájem se neprostupqvaly.

*Wc

(Pokr.)

\
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Romanarum Congregationum decreta novissima.
Tichá mše sv. de requie pro paupere defuncto in die obitus
in dupl. II. classis není dovolena.
»L'ami du Clergé<<, znamenitý časopis francouzský pro du—
chovenstvo, odvolávaje se na dekret 5. R. C. »AuctOc, hájí, že
tichá mše sv. za chudého in die obitus in duplici [[. classis jest

dovolena. Ephemcrides,Liturgicae

však dokazují opak. tohoto

tvrzení.
Dekret 28. ledna 1898 in Bugellen zní: Utrum concessio
celebrandi Missam cantatam de requie bis in' hebdomada exclusis
duplicibus primac et secundae classis . . . extendatur etiam ad Missam
lectam? R. Negativc, nisi agatur de Missa die obitus seu deposi
tionis pro paupere defuncto. Tento indult však vykládati jest pouze

o tichých mších svatých pro paupere exclusis du plicibus
I. et Il. classis
a ne, jak »L'ami du Clergév myslí, vůbec, neboť
inclult o zpívaných, zádušních mších sv. nemůže býti rozšířen na
tiché vůbec ani exceptis dupl. [. et II. classis, tedy ani in dupl.
maiori vel minori
Dekret »Auctox mluví de Missis privatis a ne de Missa
privata, ani tyto nesmějí býti slouženy dle novějšího dekretu ze
dne 7. prosince 1897, není-li jedna mše sv. de requie zpívána.
Ephemeridcs však nadějí se, že toto ustanovení v neprospěch
chudých zemřelých bude změněno &dovoleno dekretem pozdějším
in dupl. II. classis.

Fr.

„SY—1.

„Praefaci“ a „Pater noster“ s průvodem varhan zpívati
'

nem dovoleno.

5. R. C. byla dána otázka:
An in cantu Praefationis et Orationis Dominicalis, quoties
Missae decantantur, organu pulsari queantť 5. R. C. respondendum
censuit: Obstat (_Íaeremoniale Episcoporum lib. I. cap. 28 n. 9,
quod servandum est. — Atque ita rescripsit die 27. Jan uarii 1899.
Caerem. Ep. na onom místě praví: In Missa solemni pulsatur
(organum) alternatím, cum dicitur Kyric el'eison, et Gloria in
excelsis etc. in principio Missae; item ňnita Epistola; item ad
Offertorium, item ad Sanctus etc. alternatim; item dum elevatur
Sanctissimum Sacramentum graviori et dulciori sono; item ad
Agnus. Dei etc. alternatim et in Versiculo ante orationem post
communionem ac in fine Missae.

Jest povinen arcijáhen na biskupa povýšený přisluhovati
pontifiknjícinm' arcibiskupovi ?
Quum nuper in Metropolitana Hydruntina Archidiaconus,
qui est prima et unica dignitas, evectus fuerit ad Episcopatum
Titularem Ionopohtanum, Rmus Dnus Caietanus Caporali ejusdem
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Metropolitanae Ecclesiae Archiepiscopusa Sacra Rituum Congre
gatione sequentium dubiorum solutionem humiliter efílagitavit;
nímírum:
\
I. An pontifícanti Archiepiscopo inservire debeat in munere
Archidiaconi praedictus lipiscopus Titularis ad thronum, altare,
librum, thurihcationem, porrectionem aspersorii et pacis?
II. Quaenam partes in sacris ordinatio'nibus ab eodem Epi
scopo Títulari et Archidiacono explendae sint?
_
Et Sacra eadem Congregatio, ad rclationem subscripti Se
cretarii, audito voto Commissionis Liturgicae omnibusque accurate
perpensis, rescribendum censuit:
Ad [. et II. Serventur Decreta in Mechlin. Febr. 1680 et in
Mediolan. 16. Martii 1833 (juxta quae decreta non _tenetum'
Atque ita rescripsit die 12 Novembris 1898.
C. Card. Mazzellav, Ep. Praen. S. R. C. Praet.
'

D. Panici, Secret.

Drobnosti.
Krásným zvykem téměř po celé Italii rozšířeným jest, na
konci mše sv. po modlitbach přikázaných modliti se s lidem
zvláštní vzývání. Kněz předříkává a lid každou větu opakuje:
Bůh budiž chválen;

chváleno jeho svaté jméno;
chválen ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk;
chváleno jméno ježíš;
chváleno Jeho nejsvětější Srdce;
chválen ježíš v nejsvětější Svátosti oltářní;
chválena veliká Matka Boží, Marie přesvatá;
chváleno její svaté & neposkvrněné početí;
chváleno jméno Marie Panny a Matky;
chválen Bůh ve svých Andělech & Svatých.
5. C. Indulg. ac Ss. Reliqu. 2. února 1897 přidala na rozkaz
sv. Otce pátou chválu &obnovila odpustky dřívější, totiž: jednoho
roku, kdo kolikrátkoliv srdcem alespoň zkroušeným zbožně se
'toto vzývání modlí (23. července 1801), i duším v očistci 'možno
tyto odpustky získati (22. března 1847); a kdo alespoň denně
jednou se po celý měsíc modlil, jednou za měsíc odpustky plno
mocné za obyčejných podmínek (přijetí sv. svátostí, návštěvu
chrámu Páně s modlitbou na úmysl sv. Otce) ipro duše v očistci.
— Modlitby _tyto konati lze i při požehnání nejsv. Svátosti, nejlépe
před uzavřenímsvatostánku.
Fr. St—l.

Listy homiletlická.

eras
Veliký Pátek.
Smrt Kristova otevřela brány nebeské.
»Amen pravím tobě: Dnes budeš se
mnou v ráji.c
Luk. 23, 43.

Podařila se íariseům zloba jejich, ovoce přinesly žaloby —
neboť Pilát boje se o svůj úřad, ježíše jim vydal.
Zabouřilo to v davech lidu a v šíleném opojení nad di
vadlem, jakého se jím dostane, nedbají, že Pilát sám na Něm
žádné viny nenalezl, nedbají, že prolita bude nevinná krev, oni
chtějí viděti tu krev! A snad právě ti, kdož nedávno nejvíce vo
lali

»I—Iosannac a nejvíc květů sypali Mu na cestu, ——první vo

lali »Ukřižuj<<a krev nevinného Beránka

svolávají na hlavy své
a svých synů. A takové jsou davy lidu podnes. Oni se chtějí
bavit; dnes baví je volati slávu, zítra ukřižuj — dnes na rukou
někoho nosí, aby záhy po něm šlapali — dncsjmčno jeho v úctě
posvátné nese se od úst k ústům a za okamžik smýkáno blátem
nejhorší pomluvy.
Nasycena jejich krvelačná touha — Spasitel přibit na kříž
a z probodených rukou a nohou prýští krev ——
splývá v kapky —
roní \se k zemi. Oko kalí se — ústa modrají, poslední jiskra ži—
vota doutnající dosud v tom šlechetném srdci zvolna zhasíná.
Slza vkrádá se člověku mimovolně v oko, když pozoruje ten
poslední zápas života se smrtí — ale zloba nepřátel Kristových
ani tím není dojata ——chce viděti ještě víc — Kristus příliš klidně

jim umírá, a proto posměchem ještě okamžiky posledni Mu
ztrpčují, volajíce: »I'Ia — jiným pomáhal — sám sobě pomoci
nemůže.. .< Ano, i jeden „z lotrů, jenž s Ním jest ukřižován, ústa
svá otvírá k pustému rouhání: »Jsi-li ty Kristus, pomoziž sobě
i nám.:
Dech se v člověku tají — srdce zastavuje svůj tlukot —
mráz kosti projímá, když si vzpomeneme, že tak mluvil člověk
Rádce duchovní.
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jenž sám měl sotva několik hodin i: smrti. Ani otužilé srdce jeho
soudruha nemohlo snésti těch rouhavých slov a kárá jej: »Ani
ty se Boha nebojíš, ježto v témž odsouzení jsi? My zajisté spra—
vedlivě neb, co náleží na skutky naše, béřeme, ale tento nic zlého
neučinil.: Obrací se k Ježíšovi. v oku třpytí se slza bolu &lítosti,
a praví: »Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království
nebeského. '
A ústa Spasitelova se otvírají — šepotají sladká, útěchy plná
slova: »Ještě dnes budeš se mnou v ráji.: A šum větérku roz—

náší slova ta v dálku...

Kristova hlava se sklání — již dokonal.
»Skončena jest cesta kříže,
duch se k nebi vznáší blíže, nevděčný svět opouští.:

Pojednání.
Zachvěla se v útrobách svých země ——pohnuly se skály
a v rachot tříštících se balvanů mísí se ozvěna radostných slov
»ještě dnes budeš se mnou v ráji:.
Otvírají se hroby, — těla spravedlivých vstávají z hrobů,
aby zjevila se svým známým, a jim jásá vstříc zvěst: »Ještě dnes
budeš se mnou v ráji.: A těla jejich klesají zase v hrob, aby
tam dočkala se slavného vzkříšení, a duše vcházejí do nebeského
ráje, neboť smrť Kristova otevřela jeho brany, anděl sklonil pla
menný meč, jímž střehl vchod jeho, — smrtí Kristovou dokonáno
naše vykoupení.
Mrtvé tělo Ježíšovo sňali s kříže a položili na klín božské
Jeho Matky. Tak často jako malé pachole Jej v náruči své nosí
vala, k srdci svému tiskla — a nyní naplnilo se proroctví Simeo
novo: »A tvou vlastni duši pronikne meče Ano, zraněno to srdce
její mečem sedmerým, když celovala mrtvé tělo svého Syna, když
z blízka spatřila ty hrozné rány hřebů, a rukou třesoucí se stírala
ssedlou, ze srdce prýštící krev. Veliká byla bolest její, ale útěchou
bylo jí, že tak v radě Boží souzeno, že netekla krev Syna jejího
nadarmo, ale že ze srdce probodeného vytryskl na veškeré lidstvo
pramen hojných milostí a požehnání a že smrtí Jeho vykoupeno
lidské pokolení. Vždyť i ten veliký hříšník, jenž ukřižován po pra
vici Spasitelově, slyšel radostná slova: »Ještě dnes budeš se mnou
v rá'i.x
]Ale jak často bolest Rodičky Boží bývá nyní větší, než byla
tam pod křížem — jak často srdce její krvácí ——když vidí, že
za mnohé lidi nadarmo tekla ta svatá Krev jejího Syna, — marná
byla Jeho bolest a utrpení, — zbytečná cesta Jeho na Kalvarii.
Vždyť jako tehdáž stál zástup kolem kříže a s radostí pásl
se na mukách dokonávajícího Spasitele a Jemu se rouhal, tak
i nyní celé zástupy lidí při pohledu na kříž ne modlitby, —.ale
rouhavá slova pronášejí ——z té oběti Jeho posměch si činí, a tak
nevinně prolitou krev na hlavy své svolávají. -— [ oni slyší ra

—307 _
dostnou zvěst: »ještě dnes se mnou budeš v ráji: _ ale ústa
jejich volají: »Ráj? Ne — nechceme Tvůj ráj — my v něj ne
věříme! My chceme ráj zde na zemi a ne až po smrti!.
Božský Spasitel za ně až na dno vypil kalich utrpení, a na
památku tělo Své za pokrm a krev Svou za nápoj dal jim, — ale
oni pohrdají tou hostinou nebes, a jako kdysi 'v Římě zpustlá
chátra, tak i oni volají: my chceme jen chléb ——ne nebeský —
ale chléb a zábavy -— a vyprazdňují pohár rozkoší.
Jedinou touhou jejich jest ráj a nebe na zemi. jak pošetilá
jest jejich touha! Vždyť ta země kletbou stížená jest údolím slzavým
a ne rájem! Kde je ten prut čarovný, jenž v ráj by ji proměnil?
je to snad bohatství? — Božský Spasitel napomínal zástupy:
.Hleďte a vystříhejte se všelikého lakomství! Neboť. hojnost statků
nezachová a neprodlouží člověku životax [ vyložil jim to tímto
podobenstvím: »Pole člověka jednoho bohatéhOa, pravil, »přineslo
hojné úrody. I přemýšlel sám u sebe: Co učiním, neb nemám už
místa, kam bych uložil úrody své? Zbořím, pravil sám k sobě,
stodoly své a nadělám větších. Pak dím duši své: »Nyní máš zá—
sobu velikou na mnohá leta. Odpočívej tedy, jez, pij a hoduj !:
Ale Bůh řekl jemu: Blázne, této noci požádám duše tvé od tebe.
To pak, cos nashromáždil, čí bude?< — Slyšeli jste o jobovi, jak
bohatým mužem byl — měl veliká stáda volů a ovcí a velbloudů,
a jediný okamžik odňal mu všecko.
Nuže — snad tedy štastná, spořádaná rodina může ten svět
učiniti člověku rájem 'r — Ano, na okamžik snad. Tažte se zbož
ných, spořádaných manželů, kolik asi zažili těch blažených, bez
starostných chvil, a odpovědí vám: málo!
Mají-li dítky, co tu starostí a péče, co strachu a slz; a když
řádně dítky své vychovali, o jejich budoucnost se postarali, tak
že klidně mohou tráviti dny svého stáří, plíží se nemoc —-hlodá
na těle, ráj stává se očistcem — den jejich chýlí se k večeru.
A to jsou ještě šťastní manželé, šťastni rodiče.
Ale jak často stane se. že stojí zdrceni nad rakví svých
dítek ——
_a s nimi v hrob

ukládají všecky své naděje — všecko

své štěstí! A což, když dítky jejich k stáru nevděkem jim odmě
ňují jejich lásku, ——na ustaranou, šedivou hlavu jejich výčitky
a snad i kletby z úst nezvedených dítek se snáší?
Lidé mladí chtějí na zemi ráj si učiniti užíváním světa. Perský
básník Umarach praví : »Svět had jest, kdo jej hledá, hada chytá,
a mnohdy vzešla lovci smrt z chytání hadů.<
„Není žádné pravé rozkoše,c volá Ovid, »radosti jsou často
počátkem naší bolestixx
'
Mnozí chtějí nemírným užíváním rozkoší ze země učiniti si
ráj _—a hlcd'te, jak rychle pak z toho ráje prchají — on v peklo
se jim proměnil — a hledají klid ——v hrobě.
S pláčem přichází člověk na svět a s pláčem doprovázejí jej
přátelé ku hrobu — svět jest člověku údolím slzavým, a zem pravým

rájem nestane se člověku nikdy. A což ani kdyby spravedlivě žil
a svědomí čistě si zachoval ? Ani tenkráte ne. Božský Spasitel
20*
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mohl Svým nepřátelům říci: »Kdo z vás může mne trestati ze
hříchu ?c A pohledte — v bolestech dokonává na potupném kříži
svatý život Svůj.
Sochař jeden slavný chtěl sochou znázorniti štěstí. Dlouho
přemýšlel a pokusy činil. Vytesal malé dítko — s úsměvem ve
tváří a chtěl dáti mu jméno »štčstíc. Vyobrazil matku s dítkem
v náručí _ ale ani na sochu tu neodvážil se napsati štěstí. Ze
mřela mu žena, v rakvi spočívá krásné'její tělo oděno bílým sva—
tebním rouchem. Položil jí k nohám kytici růží a v němém bolu
pohlíží v tu dobrou,

milou

tvář ——zdá se mu, že tvář ta se

usmívá — s chvatem dá se do práce, a do bílého mramoru vy
tesal tu mrtvou její podobu, tu blahem usmívající se tvář a na
rakev vytesal pak nápis »štěstía.
Ano, přátelé, pravé, nepomíjející štěstí, tot klidná, šťastná
smrt, nebot vede člověka ku branám ráje.
Také job v bolestech svých přál sobě smrti, přál si, aby
skryt byl v hrobě, a praví: »Tam i bezbožní přestali od bouření
a tam odpočívají unavení jsouce silou. Malý a veliký jsou tam
sobě rovni, í služebník jest svoboden od pána svého. Proč bíd
nému dáno jest světlo a život těm, kteří jsou v hořkosti duše;>
Kteří očekávají smrti a nepřichází, radují se náramně, když na
lezli hrobx _Iob 3, 17—22.
Zde na světě zdá se tolik nesrovnalostí, tolik nespravedl
nosti — a ty všecky vyrovnává hrob.
Po minulém dětství, po dospělém věku, po dlouhém neb
krátkém životě ——po tolika pracích a starostech, po bohatství a
a chudobě, po radostech a rozkoších, po zdraví a nemoci a po
samé smrti ještě jedna věc pozůstává všem — hrob.
]obovi Bůh zde na zemi odplatil za jeho trpělivost a zbožnost,
a když zkoušku šťastně přestál, dal mu dvakráte tolik bohatství,
rozmnožil jeho potomky, a byl živ ještě sto a čtyřicet let a viděl
syny své a syny synů svých až do čtvrtého pokolení.
Průměrný život člověka, čím dále, tím kratší jest, a proto
málokdo již zde na zemi dochází odměny za své dobré skutky;
ale nad hrobem spravedlivého září ono zaslíbení Spasitele světa:
»Ještě dnes budeš se mnou v ráji !:
Císař julián, jenž byl sice pokřtěn, ale od víry Kristovy od
padl, Krista zapřel a křesťany hrozně pronásledoval, v boji proti
Peršanům byl smrtelně kopím raněn. Cítě, že blíží se konec ži—
vota jeho, zbytkem své síly kopí z rány vytrhl a do ruky za—
chytiv hrst vlastní své krve, jí k nebi hodil s rouhavým vý—
křikem: »Zvítězil's, ó Galilejský! Nasyť se, Nazaretský, — nasyt
se krví- mou !: A to vyřknuv. dokonal.
Podobný bývá konec těch, kdož zde na zemi hledali svůj“
ráj. Nenalezli ho, víru v ráj nebeský ztratili, a proto bolestný,
zoufalý bývá ten jejich zápas poslední;
ve hříších žili ——s rou—
háním na rtech umírají.
_
. Na konci života svého teprve poznávají, jak nerovný pod—
nikli boj, vzpírajíce se proti neskonale moci všemocného vládce.
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Ano, na konec přece jen zvítězí Galilejský a zasedne na soud.
A jaký bude ten soud?
My nad rakví zesnulých zpíváme: »Budeš-li na nepravosti
hleděti, Hospodine, — Hospodine, kdo obstojířx A dále modlíme
se: »Nevcházej v soud se služebníkem svým, Hospodine, neboť
žádný člověk nebude ospravedlněn před Tebou, nedáš—limu od
pUštění !(

.

A proto zbožný křesťan, jenž nehledá ráj jen zde na zemi,
často vzpomíná na ten okamžik poslední — vroucně modlí se za
Šťastnou hodinku smrti, neboť ví, že na ní záleží život po smrti,
ten ráj nebeský. Proto mnozí svatí a světice Boží opovrhli bo—
hatstvím a slávou světa a v ústraní pouště, v tichu zdí klášter—
ních připravovali se po celý život svůj na smrt; rádi obětovali
pomíjející slávu a statky' světa, aby zasloužili a vydobyli sobě
slávu nehynoucí, věčnou!
*

*

*

Nábožní křesťané! Pohled na kříž s mrtvým tělem Spasite
lovým budiž vám vždy zároveň vzpomínkou, že i život váš za
krátko zhasne --—dokoná. Každý úder hodin napomíná vás ——
hle, jak rychle prchá čas, — a kdo ví, neudeří-li brzy ta hodina

podední
Proro moudře užívejte času, jenž vám vyměřen. Nad rakví
vaší jednou budou zpívat: »At' tě do ráje doprovodí andělé, ——

svatí mučenníci uvedou tě do nebe, a tam s Lazarem druhdy
chudobným věčného požívej pokojelx O, kéž pravdiva budou ta
slova nad rakví vaší, kéž také vy uslyšíte pak radostnou zvěst

z úst Spasitelových: »ještč
v ráji

!4

dnes

budeš

Amen.

se mnou

P. Frant. Knížek.

Hod Boží velikonoční.
Náboženské, mravní a sociální vzkříšení.
>]á žiju, i vy žíti budete.:
Ev. sv. Iana 14, 19.

Nábožní křesťané! ]už jméno velikonoce kouzelnou mocí
zaznívá v celém křesťanském světě a dojímá i největší lhostej
níky a netečníky u víře. Připomíná nám ono jasné ráno, kdy
smrt poprve byla přemožena. Kámen od hrobu jest odvalen,
a tak jest volný východ pro všechny, kteří ve hnilobu upadli.
O Božím Hodě velikonočním zalétají proto naše zraky do bu—
doucnosti až k tomu okamžiku, kdy opět se všechno oživí 'a
všichni, kteří v hrobích jsou, povstanou k novému životu. Veliko

noce! jak potěšitelné to slovo pro celý odumřelý svět!
Ale nejenom do budoucnosti zabíhá náš zrak, nýbrž i do
přítomnosti, pozoruje nynější poměry a doufá, že Spasitel vzkří
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šený obnoví všechny trudné nynější poměry, které se smrtí podo—
bají, a nejen jednotlivci, nýbrž i celým národům záhubou hrozí.
Neměli bychom i v této příčině slaviti velikonoce? Ano, doufáme
v toto vzkříšení, které způsobí Ten, jemuž není nic nemožného.
Má—livšak naše doba k novému a lepšímu životu povstati, nutno

je trojí vzkříšení:I. náboženské,

II. mravní

a III. so

c i ální.
Poslechněte mne pozorně a nábožně, když k vám pro—
mluvím ve jménu vzkříšeného Ježíše.

Pojednání.
[. Vzkříšení náboženské.
1. Pod náboženským vzkříšením rozumím obnovení nábožen—
ského smýšlení a života, upřímný návrat k víře katolické, k víře
sv. Václava. A jest taký návrat nutný? Tuto otázku může polo
žiti jen, kdo buď sám žádného náboženství nemá anebo kdo po
dlouhá leta spal, a proto neviděl a neslyšel, co se všechno dělo
k podvrácení a vymýtění naší sv. víry Svatováclavské. Kolik knih,
listův & novin všemi způsoby, zdánlivými důkazy, posměchem a
očividnými lžemi se snažilo podkopávati naši sv. víru i poslední
základ její. Beztrestně směli a smějí pomlouvati a posmívati se
nejsvětějším článkům víry, nejvznešenějším zřízením církevním,
jejím orgánům od stařičkého sv. Otce až ku poslednímu kapla
novi. Obrazy a knihy svorně působily v každý možný posměch
a pohanu přiváděti naši sv. víru a jí představovati jako nesmiři
telnou s pokrokem vědeckým a požadavky svobody a pokroku.
A nejedná se tu o jeden nebo druhý článek víry, vnejedná se tu
o bludařství, nýbrž o celou víru, o čirou nevěru. Clověk prý po
chází od opice,a tento opičí potomek nepotřebuje Boha—jest si
svým vlastním

pánem,

——nepotřebuje

věčnosti ——jeho nebem

je tato země a jeho úlohou jest smyslnosti hověti a co možná
nejvíce užiti. Toť jest vyznání víry, které spatřujeme i v učeli—
štích nejvyšších i v chudobné dílně dělníkově. Dříve byla nevěra
smutnou výsadou toliko tak zvaných vyšších tříd, nyní sestou—
pila až do chudých chalup dělnických, až k těm, kteří si v potu
tváři chléb vydělávají a všelikou příčinu by měli aspoň po smrti
v lepší budoucnost doufati. Všechny třídy lidu nasákly tou ne—
věrou. A kde to přece tak daleko nedošlo, tam jest veliká lik
navost a netečnost náboženská.
2. A proto je třeba náboženského vzkříšení. A kterak se
toto vzkříšení uskuteční? Především pomocí Boží. Neboť jest víra
milost a světlo z nebe. Ale zdali nám Bůh udělí tuto milost a
rozsvítí toto světlo cestou dobroty nebo přísnosti, to nemůžeme
věděti. Doufejme však, že tak učiní cestou dobroty, po které
až dosud kráčel. Ale i my, nejmilejší, máme spolupůsobiti a pevně
a rozhodně sv. víry po otcích zděděné se držeti. Neboť pravý
katolík jest jen ten, kdo pevně věří všemu, čemu učí Církev sv.
katolická, kdo také věrně plní, co ona přikazuje. Tu není sou—
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kromých náhledů, tu jest slovo Boží, kterému věřiti máme a
jemuž nás neomylně učí Církev sv. katolická. Čím úžeji proto
lnouti budeme k této naší matce, tím živější bude víra naše, tím
spíše uskuteční se náboženské vzkříšení.
II.

Vzkřzířenz'mravní.

]. jestliže však nastalo vzkříšení náboženské, nedá na se
dlouho čekati vzkříšení mravní. Vzkříšením mravním rozumím
pak obnovení křesťanských mravů. Že tyto křesťanské mravy
a s nimi ctnost a zbožnost namnoze z lidu vymizely, nemůže
býti v pochybnost uváděno.
Denně množí se oprávněné stesky do nemravností stále se
šířící. A také tomu ani jinak nemůže býti. Kde není viry, tam
také není bázně Boží. Počet nemanželských dětí stále roste. Celý
však rozdíl mezi dřívějšími a nynějšimi časy záleží vtom, že
dříve starší osoby, nyní však dívky sotva šestnáctiletá hříchu
v náruč se vrhají. jak tomu však jinak býti může, když rodiče
zpola dorostlé dcery k požitku sami navádějí a známosti jim do—
volují? A s touto nemravností spolu kráčí ohromná ziskuchtivost.
Ta se ukazuje podvodem, falšováním i potravin a krev vyssáva
jící lichvou. Kde však lidé nečistotou a přílišnou žádostí po pe
nězích se vésti- dávají, tam se ukazuje mnoho jiných zlých duchův,
kteří lidstvo v největší neřesti svádějí. Pravda jest sice, že není ještě
celý svět takým neřestem oddán; ale rovněž pravda jest, že ctnost
má za dnešních dnů málo ctitelův a následovatelův. A kde ještě
mravní smrť nenastala, tam jest přílišná. smrť předcházející slabost.
2. A proto je třeba vzkříšení mravního. To se docílí, jestliže
všichni budeme povinnost svou konati a zvláště v nynější veliko
noční době pravé a trvalé pokání činiti budeme. Vážně a vytrvale
následujme příkaz Kristův: »Kdo chce za mnou přijíti, zapři
sama sebe!< A tento rozkaz budeme moci plníti, když se bu
deme vroucněji modliti a častěji sv. svátosti přijímati. Pak nám
nebude scházeti milost Boží, a s touto jest nám všechno možné,
s milostí Boží můžeme i hluboko zakořeněné hříchy vymýtiti podle
slov sv. Pavla: »Vše mohu v Tom. který mne sílí !<< Především
pak představení, rodiče mohou toto vzkříšení mravní podporo
vati, když budou přísně hleděti na domácí dobrý křesťanský mrav
a domácí modlitbu, a když budou sami dobrým příkladem před—
cházeti. Toto vzkříšení mravního života v rodině bude míti za
následek vzkříšení v obci a v zemi.

[I]. Vzkříšení sociální.
1. Tím však jest již půda připravena pro vzkříšení sociální,
které se mírně a cestou pořádku jen tehdy dá uskutečniti, když
bude předcházeti náboženské a mravní vzkříšení. Vzkříšením pak
sociálním rozumím vyrovnání nesrovnalostí v občanské společnosti.
Znakem naší doby jest revoluce, převrat všech nynějších póměrů.

—
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Celý'občanský řád, jak jej křesťanství“v Evropě ve skutek uvedlo,
byl duchem náboženství křesťanskému nepřátelským pomalu pře
vrácen. Zaváděly se novoty za novotami, rozmnožily se dluhy
zemí a břemena lidu. K tomu přišly nové vynálezy, pára a stroj
a s nimi ohromný průmysl, který utvořil novou třídu, třídu děl
nickou, která stále jest více se svým postavením nespokojena a
větších práv se získati snaží. Tak celá společnost stůně nemocí,
kterou nazvali socialismus. Tento socialismus není již žádné stra—
šidlo, jak by si ještě namluvíti chtěli, nikoliv, jest před námi
v celé síle a má na statisíce přívrženců ve všech krajinách

svě—

tových. Také cíl jeho není žádným tajemstvím. Je to převrat
všech stávajících poměrův. Na zřiceninách trůnův a oltářův, na
hrobech majetných tříd má býti zřízena světová republika, v níž
bude společný ma|etek, v níž i ženy budou společným majetkem,
v níž bude rovnost všech. je to však pošetilé počínání, kterým
otázka sociální se nerozluští, nýbrž ještě více zamotá. jeto jedním
slovem hrob vší občanské společnosti.
2. Modleme se, abychom v tento hrob neupadli. Ještě do
posud jest možné mírné rozluštění otázky sociální. Ale nerozlušti
se bez Církve sv. Duch převratný ustoupí, když víra se zvelebí
a když mraVy se napraví. Právě odloučení od křesťanství a zne
mravnění vnuklo dělnickému stavu jeho světoborné plány. Přilne-li
dělník ke křesťanství a súčastní-li Se pilně života církevního, bude
šťastnějším a spokojenějším a bude se cítiti vědomím mravním
povýšeným. Pak také zmohutní druhý prostředek, autorita. Na
prostá rovnost všech lidí není možna po hříchu prvotném. Bůh
Sám ustanovil rozdíl stavův, a udrží jej, co svět světem bude.
Proto také třeba autority, to jest: stále budou představení v ro—
dině, obci a státě, kteří poroučejí, a podřízení, kteří poslouchají.
A když Církev bude moci vliv svůj platným učiniti na veškeré
lidstvo. vykvete také'křesťanská láska, která zmírní ostré protiVy
mezi chudými a bohatými. Pak'zavládne pokoj a mír v občanské
společnosti a obnoví se všechny společenské poměry
*

*

*

Ale dite, dnes je více řeči o hrobě než o vzkříšení. Jak
pak se to srovnává s dnešním dnem-? Dobře, odpovídám. Neboť
velikonoce předpokládají smrť, vzkříšení hrob. Nemůžeme mluviti
o vzkřísení,' když bychom nepamatovali na hrob. Hrob Páně jest
oslaven. Hrob doby naší bude teprve oslaven, až povstane k ná
boženskému, mravnímu a sociálnímu vzkříšení. Dokud se to ne
stane, mísí se v radostné volání »Allelujac stále ještě ton hořkosti;
jasně a čistě bude to volání zníti, až se pravdou stane slovo Páně :
»já žijí, i. vy žíti btídete.a Amen.
Dle Buszla Jan Nep. los. Holý, řeh. kanov. Tepelský.
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Hod Boží velikonoční.
(Ranní výklad.)
»Vstalt' jest, není ho tuto.<
Mat. 16, 6.

jako v přírodě neustále střídají se dny teplé se dny chlad
nými, jako brzy líbá nás jasné slunce teplými svými paprsky,
a brzy zase obloha nad hlavami našimi zatáhne se mraky zlověstnými,
tak i v životě lidském neustále střídá se radost a zármutek, jásot
a pláč. Dokladem toho nám křesťanům tento týden, který nazý
váme svatým. Před osmi dny doprovázeli'jsme milého Spasitele
našeho na jeho vítězoslavně cestě do ]erusale'ma, s těmi nepře
hlednými zástupy lidu židovského i naše srdce jásala Mu vstříc:
»I—Iosanna! Požehnaný,

Jenž se béře ve jménu Páně.—x

Uplynulo několik dní, —nadešel veliký pátek. A kam se
v ten den poděla naše radost, proč zmizel se rtů jásot nadšený,
proč srdce naše bolem se svírala? V ten den na mysli nám tanul
kříž Kalvárský a hrob ve skále vytesaný, a na tom kříži a v tom
hrobě Ten, jejž tak radostně oslavovali jsme v neděli. Zvítězila
zloba nepřátel, zemřel Kristus, a proto truchlila Církev svatá,
proto ztichl zpěv radostný ve chrámech, na věžích oněměly
zvony,a zármutkem zahalily se duše naše. Tak bylo v pátek.
A dnes, moji drazí, jaký to rozdíl! Sotva k večeru sklonil
se den včerejší, rozhlaholily se zvony na věžích ve velebném
souzvuku, a kam pronikl ten mocný jejich hlahol, všude radost,
všude plesání se ozvalo. A týmž veselím chví se i dnes srdce
každého katolického křesťana; zmizel zármutek, radost nastoupila
opět na jeho místo. A co je té všeobecné radosti příčinou? Tu
příčinu hlásá nám anděl, jejž slyšíme volati k ženám ulekaným
u hrobu Kristova: »Nebojte se! ježíše hledáte, Nazaretského,
ukřižovaného:

vstalt jest, není IIo tato.—x——

Vstalt jest! Vstal z mrtvých Kristus, vítěz nad smrtí, peklem,
hříchem, a proto oprávněna jest naše radost, nebot oslavujeme
událost nejpodivuhodnější, a pro nás nejdůležitější.
Opravdu, dr. v Kristu, z mrtvých vstání Pána Ježíše jest
tou největší, nejpodivnější událostí, jaká se kdy na světě stala.
Vše, co se na světě děje, stává se podle jistých, Bohem ustano—
vených zákonů. Dle jistých přirozených zákonů probouzí se
každoročně po zimním spánku celá příroda, dle těchže zákonů
po jaru následuje leto, & po letě jeseň a zima, tak jako po dni
vždy následuje noc a po noci den. Dle jistých přirozených zákonů
rodí se člověk, žije, umírá. „Ten zákon Boží„ v ráji vyřčený: »Prach
jsi a v prach se navrátíša, tent je neúprosný, tomu nikdo neunikne.
Nikoho není a nebude na světě, kdo by mohl říci smrti: »já se
tebe neb0jim, já se tobě přemoci nedám, já nad tebou zvítězímx
..]ediný Kristus je vítězem nad smrtí. V pátek sice i ()n podrobil
se zákonu smrti, v pátek i On vydechl duši Svou v zápase smrtel
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něm, v pátek i jeho jala smrť ve svou vládu, ale na dlouholi?
Dříve, než nad hrobem jeho vyšlo slunce podruhé, zlomena byla
smrti moc, oživlo jeho tělo přesvaté a'ježíš oslavený, září nebeskou
obklopený slavně vstává z mrtvých. —
\
On vstává z mrtvých, ale ne jako onen mládenec Naímský,
jemuž Kristus rozkázal, ne jako Lazar, jemuž přítel ježíš hrob
otevřel, ježíše Krista nikdo nekřísí, jemu nikdo hrobu neotevírá,
nýbrž On Svou vlastní mocí smrt! přemáhá, z mrtvých v'stává.
Toť, dr. v Kristu, jistě událost veliká, podivná, neslýchané.
Nesmrtelný, věčný Bůh, stav se člověkem, v pátek zemřel, —
a dnes: mrtvý Bůh — člověk, ježíš Kristus Sama Sebe křísí
k životu novému.
O,žasněme, moji drazí, nad mocí Ježíše Krista, kterou nám
dnes plně zjevuje. On za života Svého zázračně krmil lačné, _
to však z moci Boží učinil i prorok Eliáš, jenž vdově Sareftské
rozmnožil mouku i olej, by hladem nezhynula. On uzdravoval
nemocné,

——to však z moci Boží učinil i prorok Eliseus, jenž

malomocnému Namanovi poručil, aby v jordáně sedmkrát se
umyl, a tak jej očistil. On křísil mrtvé. — to však z moci Boží
učinil i apoštol Petr, jenž zemřelé ženě, jeji jméno bylo Tabitha,
z mrtvých vstáti rozkázal. jeden však je zázrak, jehož nikdo mimo
Krista neučinil, a to je z mrtvých vstání jeho. Tim dokázal On
světu Své Božství, že není pouze prorokem, mužem Božím, neboť
ti všichni musili se podrobiti všeobecnému zákonu Božímu: .prach
jsi, a v prach se navrátíš,< jediný ježíš zákonu tomu se ne
podrobil, a tim dokázal, že jest více, než všichni ti, kteří před
ním zemřeli; Kristus zemřel, a tím dokázal žejest pravým člověkem;
ale Kristus nezůstal v hrobě, vstalť jest, a tím dokázal, že je
Pánem života i smrti, že je Bohem.
Než, Kristus Svým z mrtvých vstáním dokázal ještě více,
dokázalť, že učení jeho, které světu přinesl, je pravé, božské.
To učení, které přinesl On do toho světa, pohanstvím, modlář—
stvím, smyslnosti, nepravostmi všeho druhu naplněného, bylo
tehdejšímu světu podivné, bylo něco neslýchaného. Bůh, jehož
ježíš Kristus hlásá, je bytostí věčnou, neobsáhlou, nepochOpitelnou,
neviditelnou, bez všech lidských vášní, slabostí, nedokonalostí,
bytostí, jíž nelze jinak se zalíbiti, než životem nejctnostnějším.
jediný jest Bůh, ale ve třech osobách. Kristus je Syn Boží, jenž
se stal člověkem, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Bůh
je Otcem všech lidí nejlaskavějším, a všichni lidé jsou bratry
a sestrami sobě rovnými. Ukolem člověka na tomto světě není,
aby světa užíval, nýbrž aby proti tělu, světu, ďáblu bojoval,
hříchu odpíral, sebe zapíral. Tof byl obsah učení Kristova, jakého
doposud neslyšel svět a jemuž uvěřiti zdráhal se rozum lidský.
A ten rozum lidský, hloubavý, žádal sobě důkazu, že pravda je
všechno, čemu Kristus uči, a toho důkazu dostalo se mu v míře
nejplnějši. Kristus vstal z mrtvých, a tím dokázal, že je pravým
Bohem„ že dána Mu všeliká moc na.nebi i na zemi, že tudiž
učení jeho je pravé, neboť jest božské.
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Uvažujme, dr. v Kristu, maličko o tom, co by se bylo
stalo s jeho učením, kdyby byl nevstal z mrtvých. »Žil, učil, byl
mocný ve slově i skutku, ale umřel a není ho více-, tak byl by
řekl svět, a zapomněl po čase na jeho slova i skutky. A ti apo—
štolové. kteří slovům jeho po tři leta naslouchali a v srdce svá
je ukládali, co ti by byli as řekli? »Zmýlili jsme se v Něm, kdyby
býval více než člověk, nebyl by se poddal smrti tolik potupné,
nebyla by Ho přemohla smrt'a — tak by byli řekli a odešli na
břehy jezera gcnezaretského k rybářství svému. — A možná, že
takové & podobné myšlenky tanuly jim na mysli, když v pátek
shromáždili se ve svém úkrytu v postranní ulici jerusalemské, kam
se uchýlili ze strachu před židy. Když ale za jitra nedělního bleskem
rozšířila se zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, když tvrdil Petr, že
viděl Pána, když jistila Magdaléna, že mluvila sMístrem, když večer
zjevil se jim Sám. tu víra jejich upevněna byla skálopevně. Poznali
apoštolové, že když naplnila se slova předivná: »Zrušte chrám
tento a ve třech dnech jej zase vzdělámc, že iostatní slova,
celé jeho učení je pravdivé. Uvěřili apoštolové, že pravdu mluvil
Kristus, když pravil: »já a Otec jedno jsme,< a když na otázku
velekněze: »Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl,
jsi-li ty Kristus, Syn Božířc odpověděl: »Ty jsi řekla, poznali a
uvěřili, že On je Synem Božím. Oni poznali dále, že když je
Synem Božím, třeba posloucliati Ho. Oni zapamatovali sobě jeho
slova: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi
kříž svůj, a následuj mne: a oni těmi slovy řídili se po celý
život. Oni uvěřili pak i jeho zaslíbení: »Kdo věří ve mne, má
život věčný, a já ho vzkřísím v den nejposlednějšía

——a za tuto

víru oni neváhali vydati se v ruce katanskč.
Tak posilněna byla z mrtvých vstánim Páně víra sv. apoštolů,
a tak podnes ten Kristus z mrtvých vstalý potvrzuje víru naší.
Moji drazí! My té pevné víry potřebujeme, »neboť bez víry
nelze líbiti se Bohu.<< A ta víra naše snad také někdy kolísá,
snad také někdy ozve se v duši naší hlas pochybovačný: »tomuhle
snad přece nebudeš-věřiti, vždyt rozum se tomu vzpírá<<
snad
také nám do uší zalehne někdy hlas člověka nevěrce, který víru
naši zviklati, podkopati usiluje. O, vzpomeňme sobě v takových
chvílích na Kristaz mrtvých vstalého, pamatujme, že čemu věříme,
ne z člověka, ale z Krista jest, a Kristus jest Bůh, jak dokázal
Svým z mrtvých vstáním. Nechtějmež více věřiti člověku, než Bohu.
»Nevstal li Kristus z mrtvých, marna je víra naše—u,volá sv. Pavel.

Ale Kristus vstal a proto víra naše není marna, ale je jistá, pevná,
pravdivá. Ten Kristus z mrtvých vstalý jest nám známkou nej
pevnější, že pravdiva jsou slova jeho:
»Kdo věří ve mne, má
život věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednější,c kterážto
slova aby i na nás jednou se naplnila, z těch duší, z těch srdcí si
zajisté

všichni

přejeme.

Amen

Václav Vačkář, kaplan v Ledči.
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Pondělí velikonoční.
Přípozdívá se 1. v životě společenském, ll. církevním,
'
lll. politickém.
»Pane, Zůstaň s námi, neb se připozdívá..
Luk. 24, 29.

Jak rychle a divně se všecko mění na světěl Kolik dní tomu,
.co jsme truchlili u hrobu Ježíšova, a včera již radovali jsme se
2 Jeho z mrtvých vstání, jímž utvrzena víra a posílněna naděje
naše, jakž jsme včera poznalí.- — A dnes opět vidíme dva učen—
niky, ani celí ztrápeni a smutní šli do Emaus, městečka to ne—
daleko od Jerusaléma vzdáleného, rozmlouvajice o těch věcech,
které se byly právě udály v posledních dnech 5 Ježíšem'vJerusa—
lémě. Srdce jejich byla zármutkem tak sklíčena, že ani ta zvěst,
kterouž byli slyšeli před svým odchodem z Jerusaléma, a kteráž
jim pravila, že Pán Ježíš živ jest, nebyla 5 to roztaviti tu kůru
ledové pochybovačnosti a rozhřáti srdce jejich. — Tu se k nim
připojil vzkříšený Spasitel-Sám a rozmlouvaje s nimi poučil je
o Svém utrpení, a poučením tím potěšil a rozehřál srdce jejich,
že těžko jím až bylo s Ním se rozloučití a tudíž, nepoznávajíce
ho ovšem dosud, prosili l—Io: »Pane, Zůstaň s námi, neb se při
pozdivá.:
Drazí v Kristu! I nám se za dob našich připozdívá v mno—
hém; i nám jest prositi s učenníky do Emaus jdoucími: »Pane,
Zůstaň s námi, neb se připozdívá.x -——
Ba ano, přípozdívá se nám:

I. v životě společenském,
ckém.

Il. církevním, i lIl. politi

P o j e d n á n i.
l.

Mnoho, drazí v Kristu! mnoho nyní najdete lidí, kteří jiným
Štěstí chtějí rozdávatí a blahobyt pořádati; knihyačasopísy, které
se vydávají, spolky, které se zakládají, různé schůze, které se
svolávají a pořádají,—jsou toho důkazem. -— Ale na věky prav
divá jsou a zůstanou přece jenom slova: »Není dáno jinéhojména
lidem, v němž bychom mohli spasení býti, leč jméno Ježíšn: Sk,
ap. 4. 12. — Toho si ale svět nevšímá, Jej opouští, a proto:
Připozdívá se nám vživotě společenském. Veškeré člověčen
stvo tvoří jakoby jednu velikou rodinu. Ajaký jest za dnů našich
ten život rodinný? Kde jest láska, poslušnost, uctívost, bezpeč—
nost? Jeden druhého, kde může, vtiskuje a šálí. Neposlušny jsou
dítky k svým rodičům a učitelům, nepodajní jsou služebníci a
čeleď k svým pánům & hospodářům. vzdorovití jsou poddaní
k svým představeným a vrchnostem. Uctivost vymizela před stá
řím, před vrchností světskou i duchovní, před pravdou i Bohem
Samým. O bezpečností darmo mluvit ! — Vězení jsou plná; všude
krádeží, loupeží, vražd až děsno. Kolik lidí hyne samovraždou, co
nešťastných manželství, co opuštěných dětí a povržených sirotků,
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co bouření se a povstávání celých tříd společnosti jedné proti
druhým! ——Děkujte Bohu, drazí v Kristu! že o všem ani nevíte,
co se děje a co mnohé noviny a časopisy věru až s radostí ďá
belskou vypisují. — Kdo byť ijen povrchně pozoruje proudy
veřejného života a jest sám srdce přímého, nemůže upříti, že se
připozdívá v životě společenském! —
A::h, jak mile, čistě, uctivě a proto i svatč živi byli první
křesťané! Skutkové apoštolští svědčí o nich, jak »trvali v učení
apoštolskémc věrně, jak bohatší z nich »prodávali majetkyastatky
své. a udíleli z nich »jakož komu potřebí bylo,< jak na každý
den trvali na modlitbách, »a lámaj'ce po domích chléb, přijímali
pokrm s veselím a s prostností srdce, chválíce Boha a majíce
milost u všeho lidu.<< Sk. ap. 2, 42, 47. — Pročež i sami pohané

pravili o nich: »Ejhle, jak se vespolek miluji!: A proč? Proto že
jim ježíš byl světlem pravým. -— Tak i nyní jenom ježíš jediný
rozžíti může pravé světlo a pomoci k nápravě života společen
ského. Kážeť ježíš v učení Svém, aby všickni se milovali vespolek,
jako dítky Otce jednoho, jenž nás všecky stvořilkobrazu a podo
benství Svému a povolal kradosti a blaženosti v království nebe
ském. ——Kážeť ježíš v učení Svém, aby dítky ctili své rodiče.

služebníci své hospodáře, poddaní své vrchnosti, že za to dlouho
živi budou a dobře se jim povede na zemi i na věčnosti. — Kážet'
ježíš v učení Svém, aby každý spokojen byl se stavem svým, do
něhož jej Bůh postavil, aby si vážil sebe i jiných a statek cizí
nechával na pokoji. ——Kážet' ježíš v učení Svém, že boháči a zá

možní jsou toliko správcové Hospodinovi, jemuž jim bude jeden
kráte počet klásti z vladařství svého, chudoba pak že cti netratí,
ale že právě chudým připravena jest veliká odměna a radost
v království nebeském. — ), kéž bychom se jen spravovali v ži
votě svém učením a příkladem Pána ježíše, aby každý poznal na
nás, že jsme v pravdě učenníci Kristovil ——Než,bohužel! neděje
se tak, a proto:
Il.

Připozdívá se vživotě církevním.

Svědčít

o tom pastýřské listy, jež biskupové posílají ovečkám svým. jenom
je čtěte nebo poslyšte, a poznáte, co se to přivichřilo na Církev.
Každý pisálek nyní drze rouhati se smí pravdám nejsvětějšim,
posmívati se památkám nejctihodnějším, snižovati obřadyazřízení
nejposvátnější, jedem a žlučí pokáleti biskupy, kněží i věřící. ——
Církvi odjímají namnoze nejsvětější práva její, ano sem tam po—
roučejl a rozkazulí, čemu smí učiti a čemu nesmí! V Italii oddělili
školu od Církve, zavedli nucené občanské manželství, zabrali jmění
církevní, zrušili kláštery a jiná náboženská nadání a ústavy, sva
tého Otce oloupili o jeho statky a území, že jako pravý vězeň
jest ve svém vlastním příbytku. ——A jak jednalo se proti Církvi
a katolíkům v Německu ještě do nedávna za vlády mocného a
pověstného muže »železa a krvecř A co děje se ve. Francii? Jak
zachází se s katolíky a jich kněžstvem v Rusku? A jak to dopadá
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i u nás?

——Co platí nám

církevní

přikázani o svěcení neděl

a svátků, o postu a velikonoční zpovědi, o šetření posvátných dob
zdržováním se hlučných veselí a tanečních zábav? — Připozdívá, ano
připozdívá se v životě církevním a máme dost příčin volati:
»Pane, zůstaň s námi [.
,
A zůstane Pán s námi? 0, jen oživme v srdcích svých
sv. víru, že Ježíš jest pravý Bůh, učitel náš, že Sám ustanovil
Církev katolickou, která jest Jeho náměstkyní na zemi! — Při
lněme jako věrné dítky k sv. Otci, náměstku Kristovu, a k biskupům
svým, jako nástupcům sv. apoštolů! ——Plňme věrně povinnosti
své jako praví katoličtí křesťané, jako to činili zbožní předkové
naši! -— V těch ranách pak, jež stíhají sv. Církev, uznávejme
ruku Boží, která vzbuditi chce ospalé, utvrditi nestálé, posilniti
spravedlivé. A zajisté obrátí se nám i Církvi vše k dobrému, dle
neklamné přípovědi Páně: »Ját' s vámi jsem po všecky dny až
do skonání světan:

Mat. 28, 20. ——Aby Pán s námi byl, toho

.

nám třeba velice také proto, že:
III.

Připozdívá se ivživotě politickém. — Ze všech stran slyšeti
nářek a bědování, že obchod a průmysl vázne, řemesla a živnosti
klesají, rolnictvo hyne, daně, různé platy a dávky co den rostou!
__. Všecko vzdychá po míru a pokoji, ale zatím celý_ svět ve
zbraních trčí & nebezpečí válek krvavých visí nad hlavami národů
na nitce jako meč Damoklův! — Jedna říše druhou hlídá okem
závistným a nedůvěřivým, jedna druhou předčiti se snaží vynálezy
strojů vražedných pro případ války! ——Uvnitř pak jednotlivých
říší bud' hrozné bouře a boje mezi různými národnostmi neb spo—
lečenskými třídami, aneb mrtvé ticho jako před bouří! — O Ježíše
a Jeho učení nedbá politika, pohrdá zásadami mravouky křesťanské,
a proto se tak zvrhla. „.. Připozdívá, ano připozdívá se i v ži—
votě politickém! —
Ikde hledati pomoci;> Jen u Ježíše; bude—li se řiditi též
politika dle zásad a učení Jeho, jistě prospěje i těm, kteří ji
provádějí i těm, o kteréž se provádí! ——Ježíš učí že není moci,
leč ta, kteráž s hůry jest dána, od Boha a protož učí, abychom
»císaři dávali, co císařovoa; žádá a velí, abychom se modlili .za
krále a za všecky, kteříž jsou v úřadech vysokých postaveni-;
I. Tim. 2, 2. — připomíná, že »kdo se protiví mocnosti, zřízení
Božímu

se protiví a odsouzení

sobě

dobývá.<

Rím

13, 2. ——

Ježíš ale také velí, aby panovníci byli spravedliví k pod
daným, >vědouce, že i oni mají Pána na nebic, Kolos. 4, 1.
jemuž jsou zodpovědni z vladařství svého. Protož nemají hleděti
na osobu, jazyk, zemi, ale každému bez rozdílu_býti záštitou
práva a spravedlnosti. »—Kde Ježiš & učení Jeho jest pravidlem
politiky, tam i Církev Jeho domůže se práv svých, tam [ přiká
zaní církevní jsou ve vážnosti. tam drze přestupnlky zákona
i světského i církevního Sám Bůh potresce, tam bude Spravedl
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nost naprostá každému, nikdo nebude odstrkován ani utiskován,
tam nikdo nebude kladivem a druhý snad kovadlinou, tam také
bude pokoj a blahobyt! Neboť spravedlnost zvyšuje n'árody, ale
hřích a utiskování jen otroky z nich činí! _
*

*

Viděli jste, drazí v Kristu, jak se všude připozdívá v životě
společenském, církevním i politickém. Což nám tedy zbývá, ne
chceme-li zahynouti, než volati: »Pane, Zůstaň s námi!: —, Ano.
Pán buď a zůstaň s námi Svým svatým učením, Svou božskou
milostí a pomocí! A byť se již den chvatem chýlil ke konci
a valem se připozdívalo: když Bůh s námi, kdo proti nám? ——
Žíti a blaženěji žíti potom budeme, avšak ne my, ale Kristus
v nás a my s Kristem.

Amen.

Jos. Lexa, farář v Libuni.

Neděle 1. po Velikonoci.
Nekající Jerusalem.
»Ježíš vida město, plakal nad ním.:
Luk. 19, 41.

V minulém pašijovém týdnu jsme slyšeli a také procítili,
kolik bolestí bylo snášeti milému Spasiteli od obyvatelů jerusa
lemských. A tu maně každému na mysl přichází otázka, čeho se
dostalo ]erusalemským za trest za to hrozné mučení, trápení, kři—
žování, rouhání, za tu, mstu, zlost, za všechny nepravosti, jichž se
dopustili na Vykupiteli, Synu Božím? Zůstalo všechno bez trestu,
bylo městu prominuto jako Ninivetským? Nebo přichvátal na oby
vatele trest jako na Sodomu a Gomorrhu?
Ne nadarmo plakal Pán ]ežíš nad ]erusalémem. jaké to byly
asi slzy Syna Božího? jakého zla dopustilo se město ono, že
Spasitel nad ním slzy prolévá ? Měl zajisté Ježíš na mysli časné
a věčné zahynutí Jerusaléma, plakal nad zaslepeností obyvatelův,
a zrak Vykupitelův těkal v nedaleké hrozné budoucnosti. Nepo
znalo dne navštívení svého, zamítlo to, co mu bylo ke spasení;
neshromáždili se obyvatelé jeho pod ochranná křídla Spasitelova
jako kuřata, která u slepice pomoci a ochrany hledají.
'
Nekajícímu ]erusalému se podobá hříšník, který pokání ne
činí. I nad ním pláče Spasitel jako nad oním městemuA hříšníku
stane se to, co Ježíš jerusnlému předpověděl; zahyne na věky.
Nechť je toto šťastné a nešťastné město odstrašujícím příkladem
všem hříšníkům, kterým jako Jerusalému se dostává milostí mno
hých, kteří však jako obyvatelé téhož města zaslepeni jsou, kteří
ve zkázu časnou i věčnou upadnou, nezadrží—li kroků svých a
neobrátí-li se ku Pánu. Toto nekající město, milosti, zloba a trest
jeho budiž předmětem dnešního rozjímání našeho.
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Pojednání.
1. „o, že jsi nepoznalo, co je tobě k pokojila žaluje ježíš,
vzpomínaje, na veliké přednosti a milosti, jichž se jerusalému od
Boha dostalo. »Kámen na kameni nezůstane-..a předpovídá Vy
kupitel onu hroznou zkázu, dokládaje: »poněvadž jsi nepoznalo
navštívení svého.. jaké to jest navštívení? Obraťme jenom po—
někud zraky své k minulosti. Národ israelský byl vyvolen k tomu,
aby udržel v sobě pravou víru v jediného Boha a zvěstoval pra
zjevení. Tomuto národu se dostalo mnoho milostí a milosrdenství,
by připraven byl na Syna Božího. Tomuto lidu Bůh zjevil vůli
Svoji v zákoně na hoře Sinai. jemu dal oběť. obřady, bohoslužbu,
ustanovil kněze, jemu často poukazoval na Vykupitele; jemu po
sílal proroky a nábožné muže, a proto dí o tomto národě, vinici
jej přirovnávaje: »Co jest, ježto jsem více učiniti měl vinici své
a neučinil jsem jí?: Is. 5, 4.
Mezi všemi městy ]udskými byl jerusalém vyznamenán. Zde
David předpovídal o Spasiteli, tady byl chrám se svatostánkem,
zde denně byly mnohé oběti přinášeny, zde se shromažďovali
zákonníci.
A kolikráte navštívil město ono Sám Spasitel ! ]erusalém byl
toho svědkem, když se anděl Zachariášovi zjevil, aby narození
předchůdce Páně oznámil. Do Jerusaléma přišli mudrci, by se po
nově narozeném Králi židovském poptali, a veškera rada vysvět
lila, že se v Betlémě narodil. ]erusalémští slyšeli učení a kázaní,
viděli divy a zázraky, které Ježíš uprostřed nich konal, ukazuje
tím, že jest Synem Božím. Zde uzdravil Ježíš slepého od naro—
zení, zde vzkřísil mrtve' a jiné divy konal.
A kolik jiných milostí prokázal Spasitel ]erusalému, když
Sám na to poukazuje, takořka to obyvatelům vyčítá a na to upo
míná. A tři dni před Svým utrpením nad městem pláče, je na
pomíná, varuje ve chrámě, posledně vyučuje, slavně do chrámu
jede, jsa od dospělých i dltek oslavován a veleben.
jerusalémšti snadno mohli, Ježíše poznati, na pravou cestu
se dáti a ve stopách Kristových kráčeti. A hříšníkům se snad
méně milostí dostává? Sám Spasitel blahoslaví křesťana, porovná
vaje Starý Zákon s Novým. »Mezi všemi, kteří ze žen zrození
jsou, nepovstal větší nad jana Křtitele; ale kdo menší jest v krá—
lovství nebeském, větší jest než on.c
Tedy nekonečně většími milostmi jest obdařen každý křesťan
než kterýkoliv z lidu israelského. Křesťané větších milostí dosá
hují než obyvatelé tehdejšího Jerusaléma, jimž tajemství vykou
pení nebylo tak jasné jako nám, kteří jsme naukou křesťanskou
odkojení. Jerusalémštl měli sice zákon, ale křesťané znají evange
lium, kteréž jim jest vykládáno od lidí, kteří od ježíše tuto moc
dostávají & Jím jsou podporováni. Křesťanům se dostává daru
Ducha Svatého ve svátostech křtu a biřmování, a tento Duch
síly dodává jim podnětu, by konali dobré, a osvěcuje srdce
jejich.
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A čím posvátnějším jest křesťanský chrám, než onen v Je
rusalémě! Do kostela křesťané denně přicházeti mohou, by se
k Bohu modlili a účastni se stali oběti nejdražší. kdežto v Jeru
salémě jenom zvířata za oběť přinášena. Křesťané mohou Spasitele
jako pokrm do duše přijímati, o Bohu často slyšeti a v modlitbě
s Ním rozmlouvati. To jsou některé všeobecné milosti; než, kře
sťané získati si mohou i zvláštní dary pro sebe výhradně po—
třebné. Křesťané mají před sebou krásné vzory na svatých, mohou
dojíti odpuštěníhříchů svých, nalézají pomoci a útěchy v rozma
nitých okolnostech života svého. Jsou tedy šťastnější jerusalém
ských obyvatelů, blaženější účastníků Starého Zákona, a přece
oči jejich bývají zaslepeny, srdce zkamenčlír a činy zloby plné,
přece křesťané hřešívají jako Jerusalémští, ano i mnohem více
než obyvatelé tohoto nekajicného'města.
2. Jak zaslepené bylo město Jerusalem! Spasitel Sám lítost
má nad ním. »O, že jsi nepoznalo. co tobě bylo k pokoji; nyní
však to jest skryto před očima tvýma.< Kým by nepohnuly slzy
Ježíšovy? Kým by tato hrozba neotřásla? Zaslepeni byli obyvatelé
a tvrdší nad kameny zůstali. Jonáš předpovídaje zkázu města
Ninive, pohnul obyvatelstvo k slzám lítosti, že pokání činili
i s králem svým i s dětmi svými; ale Jerusalem zůstává v ne
kajicnosti, třeba zde Spasitel prodléval, lidi poučoval, po vlasti
přecházel, nauku Svoji vykládal. V pokoře Jeho viděla knížata
ponížení, k němuž se skloniti nechtěli, boháči nepřijali učení Jeho
o chudobě, která člověka nehanobí; prostopášníci a jiní požit
káři zdráhali se následovati Ježíše, který učil o sebezapírání, Sám
se postil a skromnost ve všem projevoval.
Jedni poVažovali Ježíše za přepjatce. jiní za buřiče lidu, jiní
Mu vyčítali i životní potřeby jako jídlo a nápoj. . Tak byl zasle

penJerusalém!
Poslouchali někteří Ježíše proto, by Jeho slova
obrátili a falešný výklad jim podložili, tázali se Krista, by Ho
lapili v řeči a obžalovali. jak skutečně učinili. Měli oči, jak dí
Spasitel, aby neviděli, mčli uši, aby neslyšeli. Ježíš mluvil o lásce
a pokoře, vysmáli se Mu, napomínal, je přísně a vážně, soptili

pomstou proti Nčmu; at' jednal tak aneb onak, všechno Mu ve
zlé vykládali. Ježíš Sámje posuzuje, an o nich dí: »Komu pak
připodobním pokolení toto? Podobne jest dětem na náměstí se
dícím, kteří volajíce na sobě rovné, říkají: Pískali jsme vám a.
neskákali jste; žalostně jsme naříkali a n'eplakali jste.<< Mat. 11,
16, a 17. Tím chtěl Ježíš říci, že všemu, co činil, tyrdošijně od—
pírají a před pravdou oči i uši schválně zavírají. (Šinil zázraky,
oni žádali jiných, připisujíce dosavadní divy Jeho moci d'áblově',
nerozumné dítky nazývají Ježíše Králem židovským, oslavujíce
Ho; ale nepřátelé okřikujíce je, vyzývají Ježíše, aby jim toho
“pověděl. V podobenstvích i zřejmými slovy vyčítá jim Ježiš
nevěru a záhubou jim hrozí, než ti ničeho si k srdci neberou, ba
ani slzy Ježíšovy jimi nepohnou; proto jsou odsouzeni ke hroz

nému trestu.

Rádce duchovní.
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A není podobně zaslepen i hříšník? Slova evangelia, která
tak často k sluchu jeho zaznívají, nepohnou jím. Spasitel laskavě,
přívětivě a přátelsky na srdce lidské ťuká, však nedochází vysly
šení I hrozí vážně, předpovídá záhubu duševní, by člověka za
strašil. Ani to nepomáhá. Hříšník všechno slyší a vidí, však nedbá
toho. Jest zaslepen. Spíše naslouchá zásadám světským, spíše se
věnuje zábavám, hoví žádostem těla, však spasení duše své nedbá.
Zdráhá se poslouchati Pána a Jeho svatou vůli konati. Zapomíná
na svaté svátosti,. neslouží Bohu, v modlitbě se nekochá, v Bohu
pokoje nehledá. Nepoznal dne navštívení svého. Svědomí jest
otupělé, v srdci rodí se náboženská lhostejnost, která přechází
v nevěru. Nadarmo slyší modlitby jiných, marně se před ním vy
pínají chrámy, nezří divů Božích v přírodě.
I—Iříšníkpozději

cítí nevoli, když slyší modlitbu, když vidí

řádné křesťany. Je-li napomínán, více srdce své zatvrzuje a ani
slzy rodičů, ani slzy přátel pokrevných nepohnou jim, ani slzy
Ježíše Krista, které nad hříšníkem prolévá. neuvodí do srdce jeho
světla milosti. Než pak přestává milosrdenství a nastupuje trest,
jako nadešel nekajícímu Jerusalému.
3. »Tehdáž bude soužení veliké, jakéhož nebylo od počátku
světa až posavade, aniž kdy bude. Mnozí padati budou od meče,
mnozí zjímáni jsouce vedeni budou mezi všecky národy, a Jeru
salém bude pošlapán od pohanů, dokudž se nenaplní časové
národůur
Těmi a podobnými slovy předpovídá Ježíš zkáquerusaléma,
z něhož nezůstane kámen na kameni. A čím hrozil Kristus, vy
plnilo se za dobu nedalekou. Již za třicet sedm let od toho
okamžiku, kdy na Kalvárií zemřel Spasitel světa, byl Jerusalém
s obyvatelstvem vyvrácen. Římský vojevůdce Titus přitáhl kJeru
salému a obklíčil veškeré město náspem. Josef Flavius v dějinách
svých tuto hroznou válku proti židům vypisuje. Bylo to právě
o svátcích velikonočních, kdy na dva miliony lidu bylo v městě,
poněvadž židé jeden měli kostel a 0 velkých svátcích každý
vněm dospělý obětovati měl. V městě vypukl hlad a z hladu
mor. Kdo prchl z města, byl od vojska chycen a ukřižován. Ně
který den tato hrozná smrt až pět set lidí zastihla.
Co učinili židé Vykupiteli, toho se nyní tisícům dOStalO na
náspech. Z města příbuzní musili se dívati na dílo to. Hlad
a bída dostupo aly v městě nejvyššího stupně, že se nedá ani
říci, čeho obležení z hladu požívali. Ulice byly naplněny mrtvo
lami, jiné do příkopu metány. Při tomto hladě Maria, dcera
Iileazarova z města Bathesoru, spáchala hrozný skutek, že zabila
svého kojence a požívala. Dne 10. července nastal hrozný boj
a trval s malými přestávkami do 10. srpna. Zatím žhynul chrám
s těmi, kteří se sem utekli, město zapáleno, zničen Sion, a co ne
shořelo. rozbouráno, že z krásného města kámen na kameni ne
zůstal. Jenom jako pro památku, kde stálo město, kus zdi s třemi
věžemi zachován. Za šest měsíců padl milion židů v Jerusalémě.
Ostatní byli zajati a odvedeni do Říma v poutech. Náčelník Simon
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k doživotnímu žaláři odsouzen. Nádoby chrámové obětovány
v Římě bohům pohanským.
Z nekajíciho Jerusalěma zůstala zřícenina na mnoho let.
To byl hrozný trest za ukřižování ježíšovo, tak se vyplnila
slova prorocká. Ne nadarmo plakal Kristus nad ]erusalémem. vida
v budoucnosti všechnu bídu a strasti, která zastihne obyvatele
města toho. Krev Ježíšova padla právem na ty, kteří volali: »Krev
jeho na nás a na naše dětix
A rovněž každý nekající hříšník trestán bude za viny své.
Přijdou nepřátelé, to jest svčt, který obklíčí člověka, tělo, jemuž
jedině slouží, peklo, kam se sám sv0jí vinou vrhá. Přátele své
hříšník odpudil a zahnal, přátele věrné: svého anděla Strážce,
svého Spasitele, svoji modlitbu, lidi počestné a spravedlivě, rádce
upřímné a dobré, a teď stojí proti němu nepřátelé, s nimiž dříve
ve spojení vcházel. Všechny zlé myšlenky, žádosti, všechny špatne
řeči, písně, způsoby, všechny výstředností v živote. všechny
hříšné skutky, všechna nevěra v jednání, nespravedlnosti a ne
poctivosti. utiskovati budou hříšníka, tlačiti svědomí lidské jako
valy nepřátelské. Obklíčen bude hříšník, minulost tížiti ho bude,
v přítomnosti neví si rady a pomocn a pro budoucí čas jeví se
hrozný obraz večnčho soudce, který bude neuprosně souditi.
Kéž by'se hřišníkům, slyšicím o zkáze Jerusaléma, oči
otevřely, a kéž by na svém obrácení pracovali dříve, než bude
pozdě, než nadejde pro ně soudí Vzpomeňte na milosti, jichž se
]erusalómu dostalo, na zaslepenost města toho, uvažte o zlu, jež
často sami pácháte. Kdyby byli ]erusalémští pokání činili, mohli
dojíti odpuštění veliké viny _své, i hříšníka volá Bůh, aby se
obrátil a ve zkázu duše své Vinou vlastni neupadal. Slyšme hlasu
varovného, bychom, dokud jest čas, pracovali, ještě na tomto
světě, s Bohem se smířili, blaze skonali a věčně s Ježíšem slou
čcni

byli.

Amen.

Alois Dostál, farář Křečovicich.

Neděle 11. po Velikonoci.

Povinnostipastýřů duší
»Já jsem pastýř dobrýx
jan 10, l.

Již ve Starém Zákoně nalézáme mnohé zbožné a vynikající
muže, kteří byli pastýři. Hned na počátku světa byl zbožný
a nevinný Abel pastýřem. Patriarcha Jakub byl u Boha milovaným
pastýřem, Mojžíš, vůdce lidu, pásl stáda ]ethrova, byl dobrým
pastýřem, že zasluhoval, by se mu Hospodin zjevil vkeři hořícím.
Nábožný král David byl jako pastýř na krále pomazán, byltč
dojísta dobrým pastýřem; s holí pastýřskou v ruce kráčel proti
íilištínskému obru Goliáši a přemohl ho. Avšak tím nejlepším
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pastýřem, a to pastýřem duší nesmrtelných, duší našich, byl Pán
Ježiš, jenž jedině mohl o Sobě říci: »Já jsem pastýr dobrý.:
Fariseové častokráte namítali, že není poslán, aby nové učení
zaváděl, aproto l—Iopři každé příležitosti pronásledovali. Drželi'
se, moji drazí, litery zákona Mojžíšova, aač'byl Pán Ježíš osobně
mezi nimi, ač viděli Jeho zázraky a tím osvědčené Jeho Božství,
přece Jej ze školy vyhánčli, tvrdíce, že přestupuje zákon. Jednali
právě tak jako za dob našich nevěrci v mnohých zemích, kdež
také Krista ze škol by rádi odstranili a učení Jeho potlačili.
Dnes však Pán Ježíš Své poslání a povolání naznačil zřejmě
a jasně a z Písma, na něž se nepřátelé Jeho odvolávali, dokazuje,
že jest tím dobrým pastýřem, ončmž napsal prorok Ezech. 34, 23.:
»A vzbudím nad nimi pastýře jednoho, kterýž by je páSl.c _
I dovodil, že na Něm mohou patřiti všecky vlastnosti dobrého
pastýře.
Úkol Svůj vznešený naznačil Pán fariseům, ale zároveň i nám
podalpřikiad, jakým má býti, komu svěřena jest péče o duše,
jako jsou: kněží, učitelové, rodiče, mistři a hospodářové.
Nuže, kterak mají tito všickni býti dobrými pastýři? Kterak
mají střežiti a pásti sobě svěřené? Na to odpověděti umínil jsem
sobě dnes, když pojednám o povinnostech hospodářů. A tu pravím:
hospodáři neb práčedárci mají střežiti své svěřence

al modlitbou,
b) napomínáním,
c) příkladem.
Toť předmět a obsah mé řeči, .již počinám ve jménu Páně.

Pojednání.
a) Sv. Petru pravil nejlepší pastýř: »Pas ovečky mé, pas
mé beránky,<r t. j. jak _sv.Bernard vykládá, pas je: srdcem, ústy,
skutkem. Co Pán pravil sv. Petru, totéž platí o všech vrchnostech
duchovních i světských, ale i o těch představených, kterým jen
některé ovečky jsou svěřeny.
I—Iospodářimají bdíti nad svými svěřenci. Málo však jim,
moji drazí, prospěje veškerá bdělost lidská, nebude-li 'spolu po
máhati nebes Pán, jak žalmista pěje ž. 126, 1, 2.: »Nebude-li
HOSpodin stavěti domu, nadarmo pracuji, kteříž staví jej. Ne
bude-li Hospodin ostřihati města, nadarmo bdí, kdož ostříhá ho.“
Jak tedy možno chrániti stádečko, když to není v moci naší? ——

Odpovídám: modlitbou.

,

Sám Spasitel vybízí nás: »Proste a bude vám dáno.<< A sv.
Pavel vybízí, abychom prosili a se modliliÍ A ku potvrzení, že
tak činiti mají hlavně otcové rodin, mistři a hospodáři, napsal
k Tim. 2, 3—9: »Chci, aby se muži mod_lili na všelikém místě,
pozdvihujíce čistých rukou svých bez hvěvu a sváru. Podobně
i ženy . . ., jakž sluší na ženy, kteréž ukazují PObOŽÚOStdobrými
skutky. <
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Jest tedy povinností všech představených: předně pečovati
o blaho duševní svých podřízených, pak idbáti blaha jejich
tělesného.
Pohnutlivým vzorem budiž jim starozákonní trpíteljob, muž
prostý, ale bohabojný. n]ob vstávaje na úsvitě obětoval oběti
zápalné za jednoho každého: (z dítek svých) job 1, 5. Nebo ří
kával: »Aby snad nebyli zhřešili synové moji a nedobrořečili
Bohu v srdcích svýcln Tak činíval job po všecky dny. (3, kéž
by všickni otcové, mistři a hospodáři přinášeli Hospodina v občt'
prosby a modlitby za své podřízené dle vzoru nábožného ]oba!
Dojista by, moji drazí, bylo mnoho dobrých pastýřů, aleimnoho
a snad všecky dobré ovečkyl
b) Ve čtvrté prosbě ()tčenáše žádáme za chléb. Víte dobře,
nejmilejší, že chlebem tím nemíní se toliko pokrm pro tělo, ale
ipro duši potřebný. Ajako musí se starati otec. miStr a hospodář
ovýživu těla, kterou musí poskytovati, tím více má dbáti o blaho
duší svěřenců svých. Vám, otcové a představení rodin, plati slova
Hospodinova, jež mluvil k lsraelitům: »Uvažujte všecka slova ta
v srdci, která jsem dnes mluvil k vám, abyste přikázali dčtem
svým, aby je zachovávaly a vše plnily, co jest psáno v zákoně.<<
Ivám platí slova sv. Pavla k Efes 6, 4.: »A vy otcové,
vychovávejte je v kázni a trestáni Páně,“ t. j. učte je slovem,
a kdyby snad neuposlechli, trcsceteje, jak kniha přísloví 23, 13—--14
zřejmě praví: »Ncodjímej od pacholete kázně; nebo budeš-li je
mrskati metlou, neumře, a duši jeho vysvobodíš.< Totéž praví
staré, známé, ale dobré přísloví: »Metla vyhání děti z pekla.<
Toto vše, moji bratři a sestry v Kristu, platí jak o dětech, tak
i o těch, kdož jsou svěřeni péči vaší, o 'služebných a dělnících.
Ze všech těch budete jednou klásti účty nejvýš spravedlivému
soudci,

Bohu věčnému. ——jest ovšem pravda,

že za dob našich

jest mnoho dětí vzdorovitých, čeleď spurná, dělníci neposlušni.
Tím se, milí j'odičové, mistři a hospodáři, nedejte zviklati, konejte
svědomitě svou povinnost. Nejednou slýeháme hospodáře si stěžo
vati: jest to nyní věc těžká: domlouvám-li čeládce, osopí se, že
může odejít, a neuposlechne napomenutí Podobně i mistrovi řekne
dělník: »Uděl'ám svou práci, 0 ostatní se postarám sám, jsem
samostatným, vystoupím z práce. To vše předobře nám všem
známo. Než neustaňte, ničím se nedejte odstrašiti, zachraňte duše
jejich atím zachováte iduši svou. Snad se ujme opětované dobré
slovo v srdci svěřence, atím překazíte mnohé zlo, zamezíte hřích
atak zabráníte záhubě svých svěřenců Tim zjednáte sobě zásluhu
u lidí. tím více ale si pojistíte nehynoucí odplatu u Boha v nebi.
»Trescete, žehrcjte, _kárejte v čas i v nečaslc
Celedi a dělníkům platí také slovo sv. Pavla, Efes. 6, 5.:
»Služebníci, buďte poslušni pánů tělesných s bázní & třesením
v sprostnosti srdce svého jako Krista.“ ——
PCČUJC-llupřímný hospodář o své domácí, začasté nalézá též
vděčných srdcí, která již zde mu- jevívají vděčnost. Ach, snad
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budou na něho ,vzpomínati a za něho Se modlívati, když už ho
nebude mezi živými. Odplata v nebesích bude mu pak zaslouže
ným podílem.
c) Nejmilejší! Všecko napomínání, ba ikárání málo by pro
spívalo, kdybychom nepředcházeli dobrým příkladem. Tak svět'
světlo vaše, napomíná Sám božský Spasitel, at“ vidí skutky vaše
dobré, a velebí Otce, jenž jest v nebesích.a A sv. Bernard do
kládá: »Mnohem mocněji působí příklad než slovo.“ Jest taktéž
známo přísloví: »Verba movent, exempla trahunt: slova pohnou,
příklady vábí, t.j.povzbuzují.< Blaze tomu, kdokoliv svým dobrým
životem svítí, svým příkladem jiným předcházíl Avšak běda, tři
kráte běda těm, kdož svým životem, řečmi i skutky podřízené
pohoršují. Ti nejsou dobrými pastýři, ale nájemníky, jako by se
o ovce neměli ani starati, ba snad i dokonce, co by_ sami měli
vlky odháněti, sami jsou vlci draví, rozhánějící a ubližující ovcím
svěřeným.
Ti a tací nechat vědí, že nejpřísnější soud očekává předsta
vené, a že z jejich rukou bude požadovat Soudce věčný duše
svedené. V II. knize Mojžíšově, Exod. 20, 5., dí Bůh: »já jsem
Hospodin navštěvující l_t.j. trestající) nepravost otců na synech
do třetího a čtvrtého pokolení.: A v knize jobově, job 21, 19.
čteme: »Bůh zachová synům bolest otcovu, a když odplatí, tedy
pozná. Viděti budou očí jeho zahynutí své, a z prchlivosti Vše
mohoucího píti bude.“
*

*

Poznali jsme důležité, ač nesnadné povinnosti rodičů, mistrů
a hospodářů jakožto pastýřů svých domácích, svých svěřenců, jež
mají vésti modlitbou, napomínáním a_příkladem svým po cestě
života křesťanského.
Nuže, bratři, vložme ruku na srdce & zkoumejme, zdali jsme
byli vždy a všady dobrými pastýři, anebo snad toliko nájemníky,
anebo
nedej Bože, dokonce vlky dravými! Slyšte Spasitele
mluvícího: »Přišel jsem, aby život měliahojněji měli.“ lan 10,10,
A my snad nedbali jsme o život jejich, ale smrt jejich věčnou
jsme zavinili. Pamatujme na slova Spasitelova: »Pečujte o život
duševní svých svěřenců, paste je horlivou modlitbou, upřímným
napomínáním, nábožným, křesťanským životem, aby život měli,
a hojněji měli.: Větší dobrodiní prokážeš bliznímu,r praví svatý
Augustin, »dáš-li mu dobrý příkladknásledování, než kdybys mu
dal pokrm k nasycení. Kéž jednou se shledají všickni pastýři
dobří se svými dobrými ovečkami v ovčinci nebeském u nejlep
šího Pastýře Krista ježíše! Amen.
Josef Baar, bisk. notář a farář v Puíimi.
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Neděle Hl. po Velikonoci.
(Svátek sv. Vojtěcha.)

Věnec vzpomínky položený na hrob sv. Vojtěcha.
>Oroduj za nás, sv. Vojtěchux.

Litanie.

Rozmilí v Kristu! Muž jeden pravil: »Chtěl-li Bůh národ
učiniti velikým, dal jemu velikou historii. »ozářil dějiny jeho tím
nikdy neuhasínajícim plamenem slavných skutků, jímž září život
otců ——přitomnosti i budoucnosti —-—
svým potomkům. Památka
na veliké a slavné muže__žije v národě stále, byť oni již dávno
práchnivěli.
\

My Cechové jsme národem skrovným v milionech lidstva,
skrovné místo dal nám Tvůrce za domov náš & jestě hradbou
'hor od světa oddělil, — avšak dějiny naše jsou přebohaty na
muže slavně — na muže veliké.
Ale již ten vděk lidský je takový, — že nikdo není pro
rokem ve své vlasti. Bohužel, že právě těm mužům — dostávalo
se nevděku nejčernějšíhol Teprve když již ta šlechetná srdce
v zemi práchnivěla, poznal lid, že vzácným pokladem byl jemu
ten, na jehož zapomenutém hrobě snad lání se ozývalo.
Tak cítil asi sv. Vojtěch, když vstupoval na stolec biskupský,
když zvedal poprve ruku, aby žehnal lidu svěřenému, — že proti
ruce žehnající zvedne se jednou zaťatá pěst. Cítil tak asi, ale přece
žehnal, vždyť byl apoštolem Krista, jenž za nepřátele Své se modlil:
»Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí:. Luk. 23, 34.
Národ nás veliký a silný Věrou, — která drahocenným jest
dědictvím po slavném biskupu, krajanu, s'v. Vojtěchu, ——klade
každoročně věnec vzpomínky na hrob velikého světce tím, že
světí svátek sv. Vojtěcha jako patrona země české. I my těchto
několik okamžiků zasvětíme sv. patronu vlasti naší, sv. Vojtěchu.
Sv. Vojtěchu, oroduj za nás!

Pojednání.
Mocnému vladykovi na Libici ——jménem Slavníkovi a jeho
manželce Střezislavě narodil se roku 954 chlapeček velice Sličný.
jemuž na křtu sv. dáno jméno Vojtěch. Rodičové měli velikou
radost z tohoto dítka a ačkoliv měli více dítek, přece nejvíce
zamilovali si dítko Vojtěcha, a otec již viděl v něm velikého

světského pána a dědice svých rozsáhlých statků. Otec ustanovil
jej ku stavu světskému a v budoucnosti viděl již sličného' syna
svého seděti na trůně knížecím a vládnouti nad celou českou zemi.
Bůh však usoudil jinak. On sám Sličného mládenečka přál
si za svého služebníka. 4— Chlapeček Vojtěch upadl do nemoci.
Rodičové povolali nejslavnější lékaře, avšak nadarmo. Malomyslně
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stojí nejznamenitější lékaři. té doby nad hošíčkem v kolébce,
jehož dech víc a více se krátí. Otec _celý ustrnulý stojí u lůžka
svého miláčka a slzami zkrápí blednoucí tvář; pečlivá matka _—
ubohá již ani plakati nemůže — klečí beze slov, beze smyslu -—
jen sotva že dýchá. Kolem smutně stojí bratří a věrná čeleď a
všichni hořce pláči. — Konečně, když již vše zdá se býti ztra—
ceno, tu vydere se výkřik z prsou matky: »Ještě jest pomoc,
Matka Boží pomůžela Všichni spěchají za Střezislavou do chrámu;
kněžna plna naděje klade polomrtvé dítko na oltář té, která ze
všech svatých nám v našich úzkostech pomáhá. — Volají k Matce
Páně: Oroduj za nás, sv. Boží Rodičko. Slibujeme ti, Matko Boží,
že věnujeme dítko to, uzdraví-li se, stavu duchovnímu, slibujeme
ti, že dítko to do tvých služeb zasvětímel
A hle, Matka Boží Vojtěcha malého do služeb svých při—
jala. jako elektrická jiskra projelo tělem malého Vojtěcha —
zvláštní škubnutí — on procitl ze smrtelného spánku a byl
úplně zdráv.
Tím bylo o povolání dítka rozhodnuto. Vojtěch, který vy—
nikal věkem a moudrostí, vychován jest od zbožné matky své
ve sv. víře a vyučen náboženství pravdy a lásky — náboženství
Kristovu. “Potom poslal jej otec na vzdělání na vysoké školy do
Magdeburka (Děvína). Odtud navrátil se Vojtěch, vysoce jsa vzdělán,
do své vlasti.
Po 9 letech zase spatřil Vojtěch svou rodnou zcmi'. Biskup
pražský Dětmar velice oblíbil si nadaného, skromného a ctnost
ného jinocha, posvětil ho na kněze a ustanovil ho při biskupském
chrámě sv. Víta.
Biskup Dětmar však záhy upadl do těžké nemoci, sil mu
víc a více ubývalo, až se přiblížila hodinka poslední. Smrti bi
skupa českého byl přítomen tenkráte i kněz Vojtěch, jsa mezi
těmi, kteří konce jeho viděli a slyšeli žalobu umírajícího vele
pastýře proti Cechům, že dosud nepřilnuli zcela k víře Kristově,
a strach jeho, kterak vydá na věčnosti počet z duší jejich, —
slova ta otřásla jemným srdcem Vojtěchovým.
Na sněmě brzy na to konaném prohlášen jest všeobecně
za biskupa v Cechách krajan Slavníkovce, zbožný Vojtěch. Voj
těch 5 pláčem přijal tak veliké důstojenství, měl se za nehodna
tak velikého vyznamenání. Potvrzen byv v_úřadě svém též od
svatého Otce, zasedl na biskupský stolec v Cechách.
jak počínal si Vojtěch jako biskup? Ačkoliv pocházel z rodu
vznešeného, ač vynikal nad ostatní vzděláním, důstojenstvím a
bohatstvím, přece zůstal vždycky skromným, pokorným ku ka
ždému, vlídným a'dobročinným. Příjmy své rozdělil na 4 díly:
Jeden věnoval na potřeby chrámu, druhý na výživu duchovenstva,
třetí na podpory chudým a čtvrtým konečně pamatoval na po
třeby své a svých služebníků. Cas, jenž zbýval mu po vykonání
povinnosti, věnoval vyučování nižších duchovních a návštěvě ne
mocných. Sám na sebe byl velmi přísný; jídal a pil málo jen,
jak nejnutněji bylo třeba k zachování života. Ke všem byl velice
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laskavý a shovívavý a každému dobrotou svou vycházel vstříc.
Tak se stal biskup Vojtěch opravdovým následovníkem ježíše
Krista, a již za živa nazýval ho vděčný lid _ svatým.
Ale ani Vojtěch, který vedl život svatý, se nezachoval. Tím,
že přísně na to naléhal, aby zachován byl křesťanský mrav, po
pudil proti sobě šlechtu českou.
Biskup Vojtěch odešel do Uher a tam pokřtil syna krále
Geysy Stěpána, který později vyhlášen za svatého a stal se pa
tronem Uher.
_
Po delším čase Vojtěch vrátil se do Cech, však vida, že se
poměry nezměnily, odešel do Ríma a se svolením papeže složil
se sebe břímě biskupské. Později vstoupil do kláštera a stal se
mnichem. Avšak zbožný lid český zatoužil po sv. biskupu a po
selstvím svým přiměl krajana Vojtěcha k návratu do vlasti.
již dostihuje sv. Vojtěch půdy Ceské, jemu tak drahé, již
září zvlhlý jeho zrak na ty milé roviny, jež vítají ho jako svého
vrchního pastýře, svého láskyplného otce, jenž spěchá s nimi
svoje srdce rozdělit. A v nadšení posvátném zvedá sv. Vojtěch ——
zastaviv se na Zelené Hoře — ruce svoje k nebesům »—-děkuje
v slzách se rozplývaje Bohu, že mu dopřál Opět Spatřiti ty drahé

krásné hory, zelenavé lesy, klidné vesničky na březích šumících
potokův a řek. Rty chvějící šeptají slova modlitby a ruka zvedá
se k požehnání Zbožná tradice přidává k tomu, že v oné chvíli
zašuměl vyprahlým ovzduším tichý deštíček, jenž po suchu tři
roky trvajícím vyschlou zemi svlažil rosou svlažuji'cí; hned po
skočily si traviny, zvedly květiny pestré svoje hlavičky, a lid
poznav zázrak, s jásotem od hor k horám se rozléhajícím vítal
svého biskupa a provázel jej na hrad pražský, kdež sám kníže
vyšel mu s celým svým dvorem vstříc —--—
s nesčetným

zástupem

lidu. —-Jaká radost rozlila se v“útrobách trpícíh'o Vojtěcha, jak
blaženě se usmíval, jak volně dýchal, vždyt byl zase doma, ve
své vlasti, byl zase u svých, po kterých se mu v cizině tolik.
stýskalo. Nyní zůstane již stále u nich, nyni vše bude zase dobře.
jak dlouho ?
'
V krátkém čase vidíme biskupa Vojtěcha slzami skrápěti
půdu vlasti své, an ubírá se přes hranice do ciziny. Za všechnu
lásku dostalo se mu jen nevděku nejčernějšího. ještě jednou vrací
se do své vlasti, avšak na hranicích slyší zdrcující zvěst, že
šlechtici, nepřátelé Vojtěchovi a Slavníkovců vůbec, všechny jeho
bratry povraždili a rodný dům zbořili.
_
\
Se srdcem krvácejícím, vyštván z vlasti své, odchází do ci
ziny a tam umírá“jako missionář, jako mučenník za sv. víru Kri
stovu. Později sv. tělo přeneseno do Prahy do chrámu sv. Víta.
*

*

*



, Hle, sv. Vojtěch za to, že hlásal pravdu, že chtěl, aby učení
Kristovo se zachovávalo, byl vypuzen od krajanů svých do ci
ziny. Sv. Vojtěch znal cenu sv. víry, a proto neváhal za ni po
ložiti život svůj.
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Bez viry neví člověk ani, co jest sám, ani neví, proč na
tom světě jest, neví, jak má býti živ, neví, co ho čeká po smrti.
Může ovšem mnoho tušiti, může se mnohých věcí domnívati —
ale jistě neví nic. Pravá víra učí nás, že člověk má tělo smrtelné
a duši nesmrtelnou, učí nás, že nad námi vládne všemohoucí,
nejvýš spravedlivý Bůh, který všecky skutky naše jednou odmění
nebo potrestá. My, krajané sv. Vojtěcha, važme si své milé vlasti,
ale važme si též své sv. víry. Neboť člověku bez víry nic není
svato, ani ne vlast. Proto statečně třímejme v ruce sv. kříž, a ten
jednou získá nám slávy věčné. Amen.
František Jirásko, kaplan v Rovni.

Neděle IV. po Velikonoci.
barové Ducha Svatého.
>Duch pravdy naučí vás všeliké pravdě..
lan 16, 13.

Dle vypravování dnešního sv. evangelia zdál se Kristus Pán
nespokojen býti s učenníky Svými ježto nepátrali po příčinějeho
odchodu. »Já jdu ktomu, který mne poslal, a žádný z vás neptá
se mne, kam jdeš? Ale že tyto věci mluvil jsem vám, zármutek
naplnil srdce vaše.x Aby potěšil Spasitel zarmoucené apoštoly,
vykládá jim nevyhnutelnou potřebu Svého odchodu a slibuje jim
Utěšitelc Ducha Svatého, který osvítí jejich rozum, takže jasně
poznají všechny pravdy, o kterých je poučoval, z kterých však
mnohé posud nemohli pochopiti. A proto tato otcovská pronáší
k nim slova: »já pravdu pravím vám, užitečno jest vám, abych
odešel; nebo neodejdu-li, Utěšitel nepřijde k vám.: Tohoto
Utěšitele, kterého ježíš apoštolům Svým přislíbil, seslal dne desá
tého po Svém na nebe vstoupení. Podivné byly účinky, jaké'způ—
sobil DUChSv. v učennících Páně, veliké byly dary, jichžto účastni
se stali příchodem Jeho.
Avšak nejen pro Své apoštoly, nýbrž též pro nás seslal
ježíš Ducha Svatého, aby Svými dary nás osvěcoval a Svou mi
lostí nás posiloval na obtížné cestě naší spásy. Kteří pak da—

rové Ducha Svatého

jsou,

to bude obsahem rozjímání

dnešního.
Ty, () Duše Svatý, osvětiž Sám slabý rozum náš, abychom
náležitě dary Tvé vzácné poznali, zbožně za ně prosili a ku spa
sení duše své jich vždy užívali!

Pojednání.
Duch Sv. jest zdrojem všeho dobra; jemu děkujeme všechny
milosti, jichž účastni státi se můžeme. V Písmě sv. vypočítává se
sedmero darů Ducha Svatého; neboť tak dí Isaiáš prorok o vtě—
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leném Synu Božím: »A odpočine na něm duch HOSpodinův,
duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch umění a ná
božnosti.

A naplní jej duch bázně Hospodinovy.c

1331 11, 2_ 3_

1. První dar Ducha Sv. jest tedy dar moudrosti.

Dar tento nezáleží však v učenosti, v rozličných vědomo
stech; neboť učenost a vědomosti jsou věci pouze přirozené, po—
míjející a nic neprospívají nám k blaženosti věčné, jestliže jich

náležitě ku prospěchu duše neužíváme. Proto piše Tomáš
Kempcnský: »V pravdě lep'sí jest pokorný rolník, jenžto Bohu
slouží,—nežli pyšný mudřec, jenž dráhu hvězd pozoruje, a tim
sama sebe zanedbává.: Moudrost pochodící' od Ducha Sv. vy—
učuje nás, abychom své určení, svůj cíl poznali; povzbuzuje nás,
abychom po tom toužili a na tom neunavně pracovali, co nás
v pravdě učiní blaženými. Kdo má tuto moudrost, uznává hřích
za jediné a největší zlé a jest pevně odhodlán, raději vše i život
ztratiti, nežli vědomě hříchem Boha rozhněvati. — Kdo touto
moudrostí naplněn_jest, ten nelpí na věcech pozemských; nebot“
přesvědčen jest se Salomounem moudrým. že všechno na světě
jest jen marnost a trápení ducha. Takovouto moudrost ukázala
sv. Olympias.

(Íhtělt' císař Theodosius,

aby si za manžela vzala

jednoho jeho strýce; a když odporovala, odejmul jí veškeréjmění
její až do 30. roku; bylat' teprv 18 roků stará. Tu psala císaři,
že jí jen milosti udělil, která ne tak císaře jako biskupa krášlí,
zprostiv ji starosti a nepokoje statku vezdejšího. At' jen použije
jmění toho k dobrým účelům, ježto beztoho při udělování almužny
jakousi pýchu v sobě pociťovala a snadno pro poklady vezdejší
o nebeské se připraviti mohla. Dle pravé moudrosti křesťanské
chce nyní žití, ano i zemříti. — Kéž by podobnou moudrosti na
plnil Dárce Boží srdce nás všech!

2. Druhý dar Ducha Sv. jest dar rozumu.

Záležíť pak dar tento ve zvláštním osvícení, jímžto schopnými
se stáváme hluboko zírati v tajemství sv. viry a poznati pravdy
její. Poznání tajemství Božích nedochází žádný přemýšlením ani
hloubáním, -— toť darem jest Ducha Svatého. Proto píše svatý
Pavel: »Těch věcí, kteréž jsou Boží, žádný nepoznal, jedině Duch
Boží. My pak nepřijali jsme ducha tohoto světa, ale Ducha, kterýž
jest z Boha, abychom věděli, které věcí od Boha darovány jsou
nám.. [. Kor. 2, 11. 12. Daru tohoto udílí však Duch Boží jen
těm, kteří pokorou, pevnou věrou a čistotou zdobí srdce své.
Proto právě velebí Spasitel Otce nebeského, že tajemství svatá
skryl před moudrými a zjevilje maličkým t. j. pokorným a zbožným.
Patrný příklad pravdy této nalézáme u sv. apoštolů. Pocházeli
tito zajisté z rodu nízkého; nepožívali předběžného vzdělání ve
školách. Když pak Duch Sv. obdařil je darem rozumu, zřejmě
a jasně poznali učení božského Mistra svého. Darem tímto vyni
kala sv. Kateřina alexandrinská jsouc před soud jako křesťanka
pohnána, osvědčila naproti císaři Maximinu takový ostrovtip ata
kovou výmluvnost, že císař ten 50 nejproslulejších mudrců svět
ských do svého paláce zavolati dal, kteří proti Svaté mučennici
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mluviti měli. Než, nemohli tito odolati; neboť sv. Kateřina stakou
moudrostí. silou a vážností křesťanství hájila a odpůrcům svým
jedinost Boha a ničemnost pohanské pověry dokázala, že se tito
veřejně za přemožené prohlásili a křesťanství přijali.
3. Clověk přichází častokráte na rozcestí, kde neví, pro
kterou věc se má rozhodnouti, zdali něco konati aneb od toho
upustiti má, aby jednal podle vůle Boží. V případech takových
jediného jen znám rádce neklamného, rádce, jenžto vždy dobré
od zlého rozezná a každému jen to, co by ku prospěchu duše
sloužilo, naznačuje. ——Duch Sv. jest ten rádce, jenžto darem
rady v každé pochybnosti vstříc nám přichází. Kdo tomu daru
Ducha Sv. se těší, ten nejen sám sobě, ale ijiným vždy dobře
poraditi umí. Tak sv. Antonín, poustevník, lidem mnohým udílel
radu dobrou v případech týkajících se spásy duše. [ sám císař
Konstantin a synové jeho o radu jej žádali. Darem tímto nadán
byl sv. opat Pambo, kterýž se ve všech pochybných případnostech
vždy pro Boha, pro spravedlnost a pravdu rozhodnul. Ale také
jiným byl ve všech záležitostech duchovních pravým otcem
a rádcem. 'lxadou a skutkem ukazoval všem cestu ku ctnosti
a dokonalosti. (Klinkáče legendy.)


4. ( tvrty dar Ducha Sv. jest dar sí.ly——

Pokušení na tomto světě jsou mnohá, a každý člověk musí
jich zakoušeti; pokušení ta přicházejí na nás od těla, od světa
a od ducha zlého. Pokušení ta podobají se někdy bouři, která
mohutné & silné vyyraci kmeny,
' která i lodi veliké
v moře pohrouží. Clověk sám sobě ponechán nemůže zvítěziti
nad pokušením malým; kdo přemůže pokušení, kteréjako prudká
bouře naň dorážíř! Než, kdo v dobách takových vroucně obrací
' se k nebesům, toho posiluje Duch Sv. darem síly. Rozpomeňte
se, nejmilejší, na ]osela egyptského a cudnou Susannu. Oba na
lézali se v pokušení těžkém; oba stáli na rozcestí: bud'to hřešiti,
anebo ztratiti čest a svobodu. Avšak oni pokušení přemohli
a volili raději zemříti, nežli hřešiti před obličejem. Božím. Duch
Svatý přispěl jim ku pomoci silou Svou.

Mimo pokušení musí každý křesťan zakoušetí též rozličná
protivenství a trápení, ve kterých opět potřebí má zvláštní síly
Boží, má-li setrvati v Bohu milé trpělivosti. Tuto sílu neobyčejnou
spatřujeme u sv. mučenníků. Pohané používali všech prostředků,
aby je odvrátili od pravé ví'ry. PřislibovaHjim dary vzácnéa úřady
výnosné; vyhrožovali mukami nejhroznějšími. Bojovníci tí Boží
uvrhováni do temných žalářů, mučeni byli tak, že i pohané sami
mnohdykráte slzy útrpnosti prolévali nad ubohými. Avšak nic
nemohlo je odvrátiti od víry pravé; oni žili a umírali v Kristu
ežíši.

J
Prosme i my v dobách pokušení, soužení & utrpení Ducha
Svatého za dar síly, abychom neklesli, ale zvítězili.

5. Pátý dar Ducha Sv. jest dar umění.

O tom daru krásně dí sv. otec Bernard: »Jsouť, kteřížjedině
k tomu účelu chtějí umění míti, aby umění měli, a to mrzká jest
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zvědavost. jsout', chtějící umění, aby se onich vědělo, ato mrzká
jest marnotratnost... A jsou Opět, kteříž chtějí umění mítí, aby
je prodávali, a to hanebný jest zisk. Avšak jsou též, kteří chtějí
umění míti, aby jiné vzdělávali, a to láska jestít'. A opět jíní, již
chtějí umění míti, aby sami vzděláni byl), ato jest moudrost
(dar Ducha Sv.).c Dle výkladu sv. Bernarda jest tedy umění onen
dar Ducha Sv., kterýmžto podporováni pravdy sv. náležitě pozná-_
váme a schopnými se stáváme jiné také v pravdách těch vyučo
vati. _ Můžeme ovšem také pozorným nasloucháním slovu Božímu,
čtením a rozjímáním nabytí vědomosti pravd sv. náboženství;
náležitě však sv. pravdy od Boha nám zjevené pochopiti a po
chopitelným též jiným je učiniti, toť ovoce umění, jímžto naplňujel
nás Duch Svatý. »lIospodín dává moudrost a z úst jeho pochází
opatrnost a umění,< tak čteme v knize Přísloví 2. 6.
Z daru umění těšil se sv. Vincenc Ferejský v takové míře,
'že svými pronikavými a nadšenými kázaními více než sto tisíc
hříšníků obrátil, k 25! tisícům židů a 8 tisíc Turků křesťanské
víře získal; kamkoli přišel, opouštěli všichni zaměstnání své a hrnuli
se k němu, aby slyšeli kázání jeho. Děkujmež dnes Duchu Sva
tému. že čas od času jednotlivé muže obdařil uměním Svým, tak
že jasně nám vysvětlili zjevení pravdy Boží. dle kterých žíti' máme,
abychóm dosáhli blaženosti věčné.

6. Šestý dar Ducha S—v.
jes-t dar pobožnosti.
Koho srdce“ tímto darem jest naplněno, ten ctí Boha ve
všech věcech, připisuje vše velemoudrému řízeni jeho; ten ve
všech myšleních, _řečechi skutcích velebí jméno Boží Duše
pobožnosti roznícená jen v Bohu se raduje, po Něm jen touží,
vzdychajíc se žalmistou Páně: »jak jsou milí stanové Tvoji,
llospodíne mocností! Touží a umdlévá duše má po síních Hospo
dinových. Srdce mě a tělo mé zplesalo k Bohu živému. Nebo
lepší jest den jeden v síních Tvých nad tisíce dnů jiných.—xZalm
83. Darem pobožnosti vynikala sv. Rosa z Limy již v 12. roce
svého věku způsobem velmí stkvělým. Buď že bděla neb spala,
pracovala či odpočívala, v kostele či na ulici'se nacházela, duch
její zůstal vždy u Boha, jej chvále a velebě. Svčtice tato modlila
se obyčejně každého dne 12 hodin, a tak činila i v největších
úzkostech. Když se modlila. byla jako zemí odumřelá; ona né
slyšela, nevíděla, nepohnutě jako skála klečela na kolenou. (Klin
káče legenda.)
Prosme, rozmílí, Ducha Sv. každého dne za tento dar jeho,
za dar pobožnosti; nebot“ bez pobožnosti zůstává srdce studené
a jenk tělesným a smyslným věcem nakloněné. Bez pobožnosti
schází srdci ,horlivost. k dobrému, a ono zabředne v zhoubnou
vlažnost. Bez pobožnosti nenalezne srdce člověka pravé blaženosti.
Proto velebí sv. František Saleský pobožnost těmito slovy: »ó
pobožný živote, jak's ty krásný, radostný, rozkošný a roztomilý!
Ty oslazuješ protivenství a zármutky. potěšení pak a radosti činíš
libými, chutnýmí & žádoucímí; bez tebe co dobrého jest; bývá
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zlé, i samy rozkoše se plné nelibosti, nedostatků a těžkostí
shledávajíla Philoth. Pars V. cap. 11.
7. Nemůže však pravá nábožnost ovládati srdce, v e kterém

není bázně Boží, která jest sedmým darem Ducha
Svatého.

Není to však bázeň otrocká, kterou bychom se třásli před
Bohem, jako třese se provinilec před soudem, trest jemu vymě
řujícim. Bázeň tato vychází z vroucí a čisté lásky k Bohu
a působí, že se varujeme všeho, čím bychom Otce svého nej
laskavějšího a nejdobrotivějšlho, uraziti mohli. Jistý zbožný muž
praví, že ďábel nejvíce usiluje bázeň Boží vyrvati ze srdcí lidských,
aby je pro sebe získal. Pravdivý to zajisté výrok Kde není
bázně Boží. tam není pravé k Bohu lásky, bez kteréžto se jemu
líbiti nemůžeme. Kde není bázně. tam poznenáhla vytrácí se
úcta a důvěra v Boha, tam bezbožnost zaujímá místo své. »Nebude—li
kdo s. pilností držeti se bázně Páně, rohož dům rychle k vy—
vrácení přÍJdEn čteme v knize Ekklesiastikus 27, 4. A apoštol
národův napomíná nás: as bázní a s třesením pracujte o spasení
svém.: Filip. II. 12.
*

*

*

Seznali jste dnes, rozmilí v Kristu, vzácné dary Boha Ducha
Svatého.
Moudrost ukazuje nám vše ve světle pravém a působí, že
pohrdáme věcmi pozemskými, abychom neztratili nebeských. __
Rozum vede nás k poznání Boha a pravd od Něho nám
zjevených. —
Dar rady působí, že v pochybných případech rozeznáváme
dobré od zlého, ——ctnost od hříchu.

Síla Boží podporuje
života.

nás v pokušení i v protivenstvích

-—

Umění naplňuje nás moudrostí pravou. —
Pobožnost a bázeň Boží vede nás k Bohu, k jedinému to
cíli žádoucímu.

_

Končím napomenutím sv. Pavla: »Snažtež se dojíti těch
darůc [. Kor. 12, 31. horlivou modlitbou a pokorou; nebot
pokorným dává Bůh milost a dary Své. Amen.
Vintera Václav, farář v Běronicich.
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Cíl člověka a cesta k nemu.
Sedmero řeči postních,
jež dle motivu »die Pilgerreíse zum Himmelreichc od P. ]. Stógera
a konal FR. VOHNOUT, farář a děkan v Žlunicích.

napsal

VII. Na Veliký Pátek.

Zastavení na Kalvárii.
»Ejhle dřevo kříže, na němž spása světa
pněla !(
(Zpěv. círk.)

Tak dnes volá k nám Církev sv. při posvátných obřadech,
připomínajíc nám dílo vykoupení našeho na. hoře Kalvárii. Ano
až tam na Kalvárii v duchu doprovodili jsme svého Spasitele,
kdež byla poslední stanice Jeho pozemské pouti. Celý Jeho život
i božské učení Jeho živě nám připomíná totéž, o čemž v letošní
postní době jsme rozjímali, totiž náš cíl ijak bychom ho do
sálmouti mohli. Ježíš Kristus zajisté tak často na srdce nám
kladl, že pro Boha a ke spáse věčné zrození jsme. On na křtu
svatém vystavil nám průvodní list, naznačil směr pouti naší a dal
nám heslo Své; On na cestu života odčl nás rouchem'milostí, ob
staral peníze zásluh a skýtá pokrm pro duši; On výstrahu dal
před cestami bludnými a pro jednotlivá zastavení poskytl pokyny.
radu i pomoc Svou. On i na té poslední stanicí života nám pří
tomen chce býti a za průvodčího na věčnost se nám nabízí. Po
něvadž pak na té poslední stanici -— v hodinku odchodu našeho
5 tohoto světa -— mnohá pokušení_a těžká nebezpečí při zápase
osledním nám hrozí, chce zvláště tu býti naším rádcem a po

mocníkem. I uvádí nás proto

Kalvárii,

Církev dnes na horu

a upozorňujíc nás na znamení spásy naší, volá k nám:

»Ejhle dřevo kříže, na němž spása světa pnčla!<< odporoučejíc

nám vykupitelskou smrt Ježíše Krista k poslednímu našemu roz
jímání.

_

_

Tak činíval druhdy 1 veliký světec sv. Karel Bor. Za doby
jeho rozšířila se po celém _světě jako morová rána všeobecná
zpustlost mravů, kráčejíc ovšem ruku v ruce s nevěrou & vlaž—
ností náboženskou. A tu sv. Karel objížděl rozsáhlou arcidiecési
svou, *konaje všude zbožná rozjímání na způsob missíí o cílí čilí
určení člověka; a když byl připomenul, jak člověk na rozličných
cestách života časného má stále spásu svou míti na očích, ne
opomenul nikdy v duchu zastaviti se na hoře Kalvárii pod křížem
Spasitelovým. I my tedy dnes, zakončujíce postní rozjímání, po—
zastavme se pod křížem Ježíše Krista, & naslouchajíce s vroucí

zbožností posledním slovům Jeho, přesvědčíme se, jak v nesk o

nalé lásce Své i při smrti ještě o Spasení naše pe

čoval.

O, Ježíši ukřižovaný, dopřej milosti, abychom, uvažujíce

—
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Tvou smrt vykupitelskou. cil věčné spásy své hluboko v mysl
svou vtiskli a nikdy jemu se nezpronevěřili; ty pak, Matko Bo
lestná, oroduj za nás!

Pojednání.
1. Dojemný a nanejvýš vzrušující obraz jeví se nám na Kal-
várii. Pochopové dovlekli utýraného, krví zbroceného Ježíše až na
vrch hory a tu, strhnuvše s něho roucho, nelítostně ke kříži přibili
ruce i nohy Jeho. Naplněna jest zloba Jeho nepřátel, avšak zlo
myslností jejich to nestačilo; k nejpotupnějšímu tomu trestu při
dali ještě pustý výsměch a posupně rouhání: »Jiným pomáhal,
sám sobě nemůže pomoci: jestliže jest Syn Boží a král israelský,
at' nyní sestoupí s'kříže, a uvěříme jemu; doufal v Boha. ať ho
nyni vysvobodí, neboť pravil Syn Boží jsem.“ Mat. 27, 42—43.
Zdali nemusilo rouhání takové svolávat náhlou pomstu Boží,
a snad byla by také stihla pomsta rouhače: ale slyšte, co
činí Ježíš. On k Otci nebeskému s prosbou se obrací za ne
přátele Své a za ně se přimlouvá, volaje: »Otče, odpusť jim. neb
nevědí, co činí.. U, jaká to láska, jaké milosrdenství! V témž oka
mžiku, kde zapřisáhlí nepřátelé posměchem, ba rouháním obSy
pávaji Ježíše, On vyprošuje jim odpuštění. Nedbá na to, že jsou
to Jeho vr;ahové

z lásky

chtěl umříti za ně.

A proč_ tak činí.>

Spásu jejich má na srdci, a proto. kdežto oni lehkomyslné v zá
hubu věčnou se vrhají, namáhá se Ježíš je zachránit. A hle. více
zmohla u Otce nebeského láska Ježíšova, než zaslepenost rouhačů.
A poznejte tedy, nejmilejší, tu snahu, tu láskyplnou obětivost na
šeho Spasitele za spásu naši; nebot“ mezi nepřátely Ježíšovými
jak často snad nalézali jsme se i my! Aby snad nebyla neka
jicnost našel tak zatvrzelá a hříšnost naše tak rouhavá jako oněch
fariseů, kteří přímluvou Ježíšovou pohrdli a proto v hříších svých
i zemřeli; avšak jak často lehkomyslností a nedbalosti svou své
spasení v šanc jsme dávali, jakoby na duši naší a na celé věč
nosti -nic nám nezáleželo; kde bychom se octli, kdybychom ne
měli toho božského přímluvčího, „Ježíše Krista ukřižovaného?
Komu máme co děkovat, že až dosud trpí nás Bůh zde na
světě, na naše polepšení čekaje? Jest to přímluva našeho Spa
sitele: »Otče, odpusť jim . . . Ú, slyš tedy, Bože věčný, slyš hlas
božského Syna Svého, jenž Tě za odpuštění hříchů nasich prosí.
My nezasluhujeme sice Tvého milosndenství, ale božský Syn Tvůj,
Ježíš Kristus ukřižovaný obětuje Tobč za duše naše ncskonalé
zásluhy smrti Své, ó ncdopust', aby „krev Jeho za nás zmařena
byla. Ty pak, Ježíši Spasiteli, vyžádej přímluvou Svou, aby i na
nás se vyplnilo žes »přišel hledat a spasit, co bylo zahynulo :
Mat. 18,11. 8 důvěrou a kajicností tedy popatřme ke Kalvárii
»Ejhle dřevo kříže, na němž . . _.

2. Však nebyli pod křížem jen nepřátelé Ježíšovi, ale, jak
sv. evangelistové vypravují, byly tam'i zbožné ženy a mezi nimi
Matička Jeho Maria, byl tam i miláček Páně, sv. Jan. 0, jak

trapná, jak bolestná to byla muka pro ty zbožné duše, když
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Ježíše na kříži rozpjate'ho patřily, když ža'lostné jeho vzdechy sly
šely. A viděl Pán Ježíš ty tváře jejich bolcm zkormoucené, znal
mysl jejich ztrápenou, zřel srdce jejich mečem bolesti zraněné a
proto, zapomínaje na Svá muka smrtelná, pln soustrasti a lásky,
obrací se k těm duším mileným a volá k Matce Své s kříže:

,Zeno, hle, syn tvůjlc a obrátív se k'učenníkovi, dí:

»Hle, matka tválc Dobře vykládá slova ta sv. Alfons z Lig.,
že tento odkaz učinil Pán Ježíš ne výhradně jen pro Jana, ale
pro všechny věřící, an zástupce náš, sv. Jan, uveden tu ne jménem
vlastním, ale povšechně, jako učenník Ježíšův, ovšem učenník ten,
kterého miloval Ježíš. Ano, učenník Ježíšův to byl, jakož i my
jsme učennící Jeho; toho učenníka miloval Pán Ježiš, miloval ho
ovšem nade všecky učenniky Své; ale táží se, kterého pak učen
níka, vyznavače Svého nemiluje Ježiš? Tebe, křestane, jehož za
učenníka Svého přijal, itebe milujetvůj Ježíš, i o tebe se stará a
o tvou spásu pečuje; a proto i na tebe pamatoval v hodince
smrtí; aby pak spasení tvé pojistil, Slyš, jakou pomoc ti obsta—
rává! llle, matka tvá! volá k tobě, odporoučcje ti blahoslavenou
Matičku Svou. Kdyby tedy snad malomyslnětí měla ztrápená
duše tvá, kdybys netroufal si pro hříchy předstoupiti před Boha
a svědomí tvé tě ustrašovalo a kdybys v hodinku smrti tesknotou
smrtelnou obklíčen lekati se musil soudu na věčnosti: vzpomeň
na slova Ježíše Krista ukřižovaného. On volá k tobě: »l-lle,
matka tvála Na Matičkn Svou tě odkazuje, u ní učí tě hledati
přímluvu a prostřednictví, ji jako útočiště hříšníků, jako Pomoc
níci křesťanů, jako Matku milosrdenství ti naznačuje. [Ne, tak
pečliv jest tvůj Ježíš o tvé Spasení; i na tvou hodinku smrti pa
matuje, abys nezůstal bez pomoci. A kde, u koho v tom roz
hodném okamžiku nalézti lze obsluhu svědomitější, jako u pečlivé
matky a proto dobrotivý Ježíš volá k tobě, křestane, iv hodinku
smrti: »Hle, matka tvála Bolestnou Rodičku Svou, která i při
Jeho smrti pod křížem stála, odkazuje nám za těšiíelku, ošetřo
vnici a přímluvkyni. Ke komu tedy měl bych se utéci, u koho
útěchy a pomoci hledati, nežli u tebe, Matko Bolestná! “Ty víš,
co bych si byl zasloužil za hříchy své; nezbývá mně k získání
spásy jiné naděje, než kterou skládám v zásluhy Ježíše Krista;
té milosti račiž ty mně vymoci na božském Synu svém. Pro
lásku tvou k ukřižovanému božskému Synu tvému tě za to
prosím. 0 královno mučenníků, útočiště hříšníků, oroduj za mne!
3. Trapná zajisté iobavyplná jest hodinka smrti, zvláště
když svědomí má co vyčítat z předešlého života; to dosti trpce
pocítili lotrove' s Kristem ukřižovaní. Než, jak zcela rozdílně si
při tom počínají. Zatvrzelec nekající i v tom posledním okamžiku
ještě se Kristu, budoucímu soudci, rouhá a tot nešťastná zoufalá
smrt zatvrzelce, jak minule jsem se o ní zmínil. Však jinak po—
číná si lotr na pravici. [ život jeho byl řadou hříchů a neřestí,
nebot“ i on uveden v Písmě sv. jako lotr čili zlosyn. Avšak on
přichází k poznání viny, vždyť, domlouvaje rouhavému 'společníku,
vyznává sám: »My zajisté spravedlivě, neb co náleží na skutky
Rádce duchovní.

22
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naše, bereme,

ale tento nie zlého neučinila

A nyní, pln kajíc—

nosti, obrátil se s prosbou k Pánu Ježíši, řka:

»Pane,

roz

pomeň se na mne, když přijdeš do království svéhoď
Tak vyznal hříšník ten svou víru v Ježíše Krista jakožto Syna
Božího a krále nebes i země; litoval svých nepravosti .a v ka
jicnosti vyznával trestuhodnost jejich; s důvěrou pak obrací se
k Ježíši, jakožto Slitovníku a Vykupiteli. Kéž bychom my v té
kajicnosti jej následovali. Ovšem jinak se soudívá v životě, dokud
je člověk zdráv a v příznivých poměrech se nalézá; jinak ale
v hodinu smrti. Tu otevrou se mnohému oči, pozná klamnost
těch věcí pomíjejících, na nichž si zakládal; před sebou vidí
otvírat se bránu věčnosti a mimoděk mu napadá: Jak pak do
padnu před soudem Božím? Tu na \mysl přijdou nám mnohé
skutky, jež se stavem naším se nesrovnávaly, poznáme hříšnost
žádostí, jimž jsme hověli, trestuhodnost skutků, jichž jsme se do
poustěli; pochopíme, jak by to dopadlo s námi, kdyby nás měl
soudit Bůh přísně podle spravedlnosti své.. (), kéž bychom tu ne
dali se uchvátit malomyslností neb zoufalstvím, ale tam pomoc
hledali, kde-ji nalézti lze; kéž bychom s důvěrou a kajicností
jako lotr kající i my zvolali k Ježíši svému: »Pane, rozpomeň se

(

na nás v království svém.<< A smíme-li si dělat' naději na vysly

šení? Ovšem'jen jeden lotr, dí jistý sv. Otec, došel milosrdenství
v posledním okamžiku, ale přece byl alespoň jeden, abychom ne
zoufali. Kristus zajisté na kající jeho prosbu odpověděl mu:
»Dnes ještě budeš se mnou v rájinz I—lle,více dává Kristus, praví
sv. Ambrož. než od Něho bylo žádáno; jen ovvzpomínku, o sli—
tování prosil kajicník, a Pán Ježíš slibuje ráj. Zádnému dříve Pán
Ježíš ráj neslibil, až tomu kajícimu lotrovi, aby naši kajicnost
Svým milosrdenstvím ujistil. (), nespouštěi se tedy, křesťané, Je
žíše svého ani pak, kdyby tě svědomí tvé děsiti a odsuzovati
mělo, nepřestávej volati k Ježíši Kristu. Zasloužil si onen lotr za
své hříchy sice kříž, ale že ho s kajicností přijal, stal se mu ten
kříž řebříkem k nebesům. Měla-li by snad trpká, bolestná býti

tvá hodinka smrti, vzpomeň, žes'si snad zasloužil takový křížek,
ale že tě chce tak Kristus Ježíš tím Spíše k sobě obrátit a tvou
důvěru vzbudit, abys si vyprosil účastenství a podílu na království
nebeském, abys si zasloužil šťastnou budoucnost, abys došel cíle
spásy věčné () dopřej. Ježíši Ukřižovaný, takové kající hodinky
smrti, abychom, umírajíce, těšiti se směli tvým. slibem. že budeme
s Tebou v ráji. Ano, s důvěrou popatřte dnes ke Kalvárii:
»Ejhle dřevo kříže . . .c

,
4. Ovšem, bolestiplné jest to lože smrtelné, a bezpočtukráte
s ustrnutím a s nelíčenou soustrastí patřil jsem na ty lazary, je
jichž tělo, dlouhou nemocí proleželé, nemělo téměř místa zdra
vého, na němž by odpočinku a úlevy docíliti mohli. Uznati jsem
musil oprávněný povzdech mnohého trpítele: >Ach, trvá to s mou
nemocí tak dlouho a je to tak bolestnélc Ovšem, té mučennické
trpělivosti sv. Kláry, sv. Lidviny, sv. Terezie, sv. Servula a m. j.,
kteří téměř celý život v bolestech & nemocech strávili, nedostává
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se nám, slabým tvorům; ale zdali i náš Vykupitel, Syn Boží, ne
musil snášet bolestí a muk těch největších? Nebudu vypisovati,
cr; zakoušel již tam v zahradě Getsemanské, když tesknotou
smrtelnou sklíčcn, potem krvavým se potil; nebudu připomínat,
jakých bolestí působilo mu to týrání po celou noc v radním
domě a pak v domě Pilátově; i ženy jerusalémské nad Ním pla
kaly, vidouce jej pod křížem klesati; a což to zbodání Jeho na
rukou i nohou a to tříhodinné umírání ]eho na lůžku nejbolest—
nějším ——na kříži; ach, co nevýslov'ných

muk to vše Mu,způso—

bilo! A přece to ještě nebylo vše; Kristus chtěl i na duši Své
trpěti; k vůli nám podrobil se opuštěnosti a tesknotě smrtelné,
kde zdálo se Mu, jakoby Sám Otec nebeský o, Něho nedbal, tak

že hlasem žalostným zvolal: »Bože můj, Bože můj, proč jsi

mne opustilřa Tak zajisté chtěl ukázati nám zlobu hříchu, pro
který Bůh ani božského Syna Svého neušetřil. Z té opuštěnosti
eho máme poznati, co bychom musili zakoušet, kdyby nás Bůh
' pro hříchy naše měl zavrhnout od Sebe na věky. Ta tesknost
duševní jest nám důkazem, jak mnoho musil trpět Kristus, Vy
k'upitel .náš, aby nám milosrdenství u Boha a věčně spásy dobyl.
O, děkujme svému dobrému Ježíši, děkujme Mu dnes obzvláště
o výroční památce přebolestné smrti jeho za neskonalou lásku
jeho. že takto ze smrti věčné vysvobodil nás. Však ikdyby snad
v hodince smrti obklíčila nás tesknost & opuštěnost duchOvní,
kdyby snad i nám mělo se zdát, jakoby Bůh na nás zapomenul,
o nás nedbal, nás opustil: nemalomyslněme, nezoufejme; i tu
Kristus Ježíš dává nám příklad oddanosti do vůle Boží a s Nim
tedy zvolejme pak v hodince smrti své: »Otče, v ruce T_vé

oroučím

ducha svého.:

A tak nejbezpečnějibude posta

ráno, abychom neztratili cíle svého ;, nebot kdo duši svou Bohu
v, důvěře a oddanosti odporučil, ten nemusí se báti, že zahyne,
nebot“ Bůh nezamítá těch, kteří v Něho důvěřujl, kteří jej milují.
Ano i v hodinku smrti s důvěrou popatřte na Kalvárii:_ »Ejhle
dřevo kříže, na němž Spása světa pnělalc
*

>|<

*

:

Tak připomínali jsme si, jak Kristus, Spasitel náš, o naši
spásu, náš cíl a určení věčné pečliv byl, tak že ani v hodinku
smrti Své nás smyslí nespustil. I tam s kříže za nás u Otce ne
beského se přimlouval, nám Matičku Svou za “naši Matku a Oro—
dovnici odkázal, nám jako lotru kajícímu slíbil ráj a když odpo
roučel duši Svou v ruce Otce nebeského, sduší Svou odporoučel
i nás. Č),_jaká to útěcha pro umírající, jaká posila v tom zápase
smrtelném! Však my nechceme čekati až k hodince smrti, ale po
celý život svůj na paměti chceme míti svůj cíl, a kráčejíce za je—
žíšem, spásu svou vyhledávati chceme. Ano, k Tobě, ]ežíši ukři
žovaný, dnes obracíme důvěrných zraků svých. Uznáváme, že jsme
mnohdy v životě svém od Tebe se odvraceli a od cesty spásy
své na bezcesti a bludné cesty se uchylovali. Uznáváme s ka
jicností, že jsme mnohdy Tvé milosti si nevážili, Tvé lásky ne
hodni se stali; s bolestí vyznáváme .s kajícím lotremgt že jsme
22*
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mnohdy Tvůj spravedlivý trest, ba i věčnou záhubu zasloužili:
však přesvědčeni jsme, že větší jest milosrdenství Tvé nežli hří
chové naši, a přesvědčení to důvěry nám dodává; ú, Ježíši ukři
žovaný, slituj se nad námi! Ke kříži 'l'věmu dnes s důvěrou obra
címe zraků svých, k Tobě, jenž jsi Spása světa, s kajicností vo
láme: Rozpomeň se na nás v království Svém a pro Své svaté
drahé rány, pro Svou sv. krev, za nás vylitou, nedopust', abychom
zahynouti měli; v ruce Tvé poroučíme duše své. Ty pak, Matko
bolestmi, Matko milosrdenství a naděje naše, oroduj za nás!
A men.

_

“říšřýššř

Kristus vzor hlavních ctnost.
Sedmero postních kázani,
jež sepsal a přednesl KLEMENT MARKRAB.

Vll.

Kristus příklad horlivostí.
»Ilorlivost domu tvého ztrávila mne.:
žalm 68, 10.

Nejmilejší! Tak neumíral ještě nikdo na zemí, jako umíral
Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus. Svět l-Io zavrhl, ale Bůh Ho
oslavil; lidé zatvrdilí nad Ním své srdce, ale příroda zalkala nad
Ním lkáním velikým. Nebot' aj! v pravé poledne, kdy počal Pán Ježíš
umírati,- stala se tma a trvala až do třetí hodiny odpolední, ve
kterou vypustil duši. V touž hodinu roztrhla se opona chrámová
na dvě půly, od vrchu až dolů; země se třásla, skály pukaly,
hrobové se otvírali, mnozí svatí, kteříž bylízesnuli, vstalíz mrtvých
a ukázali se v Jerusalémě. Což když viděli setník a vojáci, kteří
střežili Ježíše, báli se velmi, řkouce: »Jístě Syn Boží byl tento!.
Ano, divy, které se staly dnes, na veliký pátek, jsou ne
omylným důkazem, že Ježíš Kristus není pouhý člověk, ale vtě—
lcný Syn Boží, že neumřel jako zločinec, ale jako svatý. Umřel
tedy, protože Sám chtěl; stal se obětí slitování asmíření za hříchy
naše. A chcete věděti, moji drazí, za které z hříchů našich vy
trpčl Spasitel muky největší? Za hříchy nestřídmosti. On Sám byl
vždy střídmý, jak jsme rozjímali minulou neděli; jedl a pil vždy
zpotřeby, opatrně a smírou. Příklad Kristův zahanbil nás, kteříž
požíváme pokrmu a nápoje pro rozkoš, bez rozmyslu, bez míry.
A za všecky ty hříchy, které byly a budou kdy spáchány obžer
stvím a opilstvím, trpěl nevinný Beránek Boží Svou poslední, nej
větší muku na kříži, Svou přehroznou žízeň, kteráž byla následkem
muk předešlých a vyrazila z hrdla Jeho ten bolestný nářek: »Zíznímh
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Avšak toto bolestné zvolání mělo ještě jiný účel. Kristus Pán
chtěl, aby se naplnilo, co prorokoval jménem jeho žalmista Páně,
řka: >V žízní mé napojilí mne octanu L. 68, 22, jan 19_ 28, 29.
Mimo to chtěl ukázatí Kristus Pán, jak velice toužil po spasení
lidských duší. Mělot' se na Něm vyplniti i to, co praví žalmista
Páně jménem jeho k llospodinu: »Horlivost tvého domu ztrávila
mne:, t. j. horlivost o tvůj dům, 0 tvůj lid, o spásu lidského
pokolení učinila, že jsem ztráven, jako svíce bývá ztrávena pla—
menem.
Tak se nám nabízí k rozjímání ještě jedna ctnost Kristova,
totiž jeho horlivost. A toto svatopostní rozjímání ukáže nám, jak
ohavný jest poslední ze scdmera hlavnich hříchů, kterýž sluje
lenost a ukazuje se v tom, že křesťan o spasení své duše se ne
stará s pílí náležitou.
jestit tedy předmětem posledního svatopostniho rozjímání:

Kristus příklad horlivosti.

»ježíší ukřižovaný, pohled na nás zde shromážděné k Tvému
uctění; pohni srdcem naším, abychom poznali, co Ty pro spásu
naší jsi“ učinil, ajak málo my pro spasení svých duši podnikáme?
Vy pak, v Kristu shromáždění, nachylte sluchu k mé řeči,
kterouž počínám ke cti a chvále ukrížovaného Spasitele.

Pojednání.
1. Syn Boží přišel na svět, aby nás vykoupil.

K tomu cíli

akonci odřekl se všelikých radostí a podrobil se vše
likým

utrpením.

V tom pak, mílíkřest'ané,ukázalase horlivost

našeho předrahe'ho Vykupitele.

ježíš Kristusodřekl se všelikých

radostí.

Odřeklse

nejprve radostí, kterouž měl od věků od Svého Otce nebeského.
jsa jednorozený Syn Boží, byl v lůně Otce nebeského před dennicí,
prve než učiněna jest země a připravena jsou nebesa; požíval
u Něh'o slávy, na kterouž patříce duchové nebeští, zvučné pro
zpěvuy': Svatý. svatý, svatý Pán Bůh zástupů; spolu s Otcem
kraloval nade vším stvořením; s Ním Spolu ode všeho tvorstva
byl veleben, s Ním byljedno v moci ilásce, vradách ive skutcích.
Ale jakmile zavznělo z úst Otcových první slovo o vykoupení,
jakmile prómluvil se Svého trůnu k obyvatelům říše nebeské:
' „Koho pošlu, a kdo nám půjde?: odpověděl ochotně Syn Boží:
»Aj já, pošli mne.: ls. 6, 8. Iodřekl se Syn Boží radostiuSvého
Otce nebeského asestoupil na tento svět ve způsobě člověka, aby
hledal a spasil, což bylo zahynulo. — Za to, že opustil dobro
volně Otce nebeského, došel ježiš Kristus jakési náhrady v lásce
Matky pozemské, kteráž Jej jako zřítelníci oka svého opatrovala,
jako nejdražší na světě poklad ošetřovala, jakožto miláčka svého
celova'la a Jemu až do jeho dospělého věku věrně sloužila. Ale
hlas Otce nebeského volal Krista, aby kázal evangelium, pomáhal
trpícím, trpěl a umřel za hříšníky. Opustilt tedy Kristus Svou
Matku milovanou a nesetkal_se s ní až na Své poslední, bolesti
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plné cestě a na Svém úmrtním loži, na- potupném dřevě kříže,
kdež ji odevzdal Svému, miláčku Janovi pod ochranu. — Jakousi
náhradou za lásku mateřskou byla Pánu Ježíši láska Jeho učenníků.
Pravdat' sice, že jeden z těch, ježto nazval Svými přáteli, důvěry
Jeho zneužil, Jej zradil; ale věrnost Jana, Petra a ostatních učen
níků byla Mu velikým dostiučinčním za zradu Jidášovu. A přece
opustil Kristus Pán i tyto Své miláčky, když přišla hodina Jeho,
aby trpěl a umřel za hříchy světa, aby dokonal dílo našeho vy—
koupení.
Posléze odřekl se Kristus Pán ivšech “statků po
zemských, vyvolil si chudobu za nerozdílnou družku života, žil
2 almužny dobrodinců a pozůstavil po Sobě pouze roucho, jímžto
se odíval, to pak si vzali ti, kteříž Jej ukřižovali. Ba ani Svého
krásného věku Sobě nevážil; neboť vydal Se na smrt, když do
konal třicátý třetí rok Svého života. — A proč odřekl s'e Kristus
Pán všelikých radostí a výhod, všeho blaha a pohodlířl Jenom
proto, by mohl nám lidem sloužiti, nám pomoci, nás vykoupiti,
spasiti, oblražiti. Tak nás miloval, tak horlil o naše spasení!
Pročež právem nám domlouvá v známé písni: »Pojd'te sem, hříšníci,
vy zpurní zlostníci, pozor dejte! Tak jsem vás miloval, že jsem
nelitoval na zem sjíti. Tak jsem _po vás dychtil, že jsem vás
s kříže chtěl objímatilc
Ano, nepostačilo Synu Božímu, že pro nás hříšné tvory

odřeklse všelikýchradostí; pod robilť se i vše likým utrpením.

Mám vám vypravovati, v Kristu shromáždění, všecka utrpení Kri
stova od prvních slz, které vycedil v chlévě betlémském, třesa se
zimou. až do posledního srdcelomného nářku na kříži: »Bože
Můj, Bože Můj, ,proč jsi mne opustilřc Od prvních krůpějí krve,
které prolil při Své obřízce, až do proudu krve, který prolil při
Svém ukřižování? Nikoliv! Pominu mlčením strasti Jeho útlého mládí,
nebot. trpěl jako každé jiné dítě; nebudu popisovati strasti Jeho
\dospělého věku, neb nevypravují otomř sv. evangelisté nic zvlášt
ního; nebudu připomínati ani všeho podezřívání a osočování,
všeho pokušení a pronásledování, jehož se dostávalo Kristu Ježíši
za Jeho veřejného působení od Jeho nepřátel, fariseů a zákonníků,
neboť takové odplaty dochází více méně každý hlasatel pravdy.
Dnes obracím váš zřetel pouze k tomu, co vytrpčl nevinný Beránek
Boží v posledních okamžicích Svého života smrtelného.- ——Při
cházejí-li na člověka rozličné rány, ale vjakýchsi přestávkách,
tak že předešlá rána jest zacelena, prve než přijde naň nová, že
si může po každé oddechnouti, jako bylo za onoho času vEgyptě,
když přišlo naň desatero ran: přetrpí snad člověk mnoho. Ale
přijde-li naň rána za ranou, jako kdys na zbožného Joba, tu bývá
síla jeho obyčejně zlomena. Ne tak u božského Spasitele. Na
Něho shrnulo se v posledních dobách života Jeho všecko pod
nebem možné utrpení. Sotva přistoupil “k Němu zrádce Jidáš, již
se 'ocitl v rukou nepřátelských, byl nevlídné svázán, sem tam
smýkán,- posmíván, po'ličkován, křivě obžalován, k smrti odsouzen,
zbičován, trním korunován, uplván, křížem obtížen, pod křížem
týrán, na kříž přibit, s křížem vyzdvižen a na něm visel celých
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šest “hodin v nejhroznějších bolestech, opuštěn, potupen, posmíván.
To jest ten muž bolestí. nemající podoby ani krásy, jehož viděl
'v duchu prorok Isaiáš 53, 2. 3. Tojest ten, jenž naplněn hořkostmi,
nasycen pohaněnimi, volal ústy proroka jeremiáše: »Č) vy všickní,
kteříž jdete Cestou, pozorujte a vizte, je-li bolest jako bolest má.:
Pláč 1, 12. 3, 15. 30. To jest ten, jenž naříká ústy korunovaného
_proroka: »Ja pak červ jsem a ne človčk, pohanění lidí a povrlzel
obce; jako voda vylít jsem, rozptýleny jsou všecky kosti mé;
vyprahla jako střepína síla má, jazyk můj přilnul, kdásním mým;
zbodli ruce mé i nohy mě, sčetlí všecky kosti mé.c alm 21. »—
A proč trpěl ]ežíš Kristus ty nesčíslné strasti? Proč jest pohřížen
v moře bolestí? Protože Sám chtěl, z lásky k nám„ by nás vy
koupil od našich “hříchů a od věčného zatracení. Pudílat' Syna

Božího jeho veliká horlivost o naše spasení; bylt plamenem této
horlivosti v pravém smyslu slova ztráven.
.
2. Patřme na tento vznešený příklad ježíše Krista a rceme,
zdali mohl pro spasení naše více vykonati, než když pro nás
všelikých radostí se odřekl a všelikým utrpením se podrobil?
I tažme se nyní sebe samých: co činíme pro spasení své duše
myl> Zdali jsme hotovi i my, pro Boha a pro svědomí všeliké po
“zemské radosti se odřící a všelikým strastem se podrobiti?
Bývají v životě každého člověka chvíle a okamžiky, které
svědomím jeho otřásají, ohavnost jeho hříšnýčh návyků na oči
mu staví a tak ho pobádají, aby šel do sebe, k Bohu se obrátil,
marnostem světským výhost dal, darů Božích střídmě užíval, po
horšení napravil, spořádaný křesťanský život vedl. To jsou dnové
spasení, dnové navštívení Božího. — Takovou dobou spasení byl
nám iletošní půst, zvláště pak sedmero rozjímání o hlavních
ctnostech Kristových. Tu zavzníval vduši naší hlas Boží: Následuj
Krista a odřekni se zlého ducha. Buď pokorný a zanech pýchy;
buď dostatečný a odřekní se lakomství', bud' čistotný a vystříhej
se smílstva; bud soucitný a vyvrz ze sebe škodolibost a závist;
bud' tichý a nepoddávej se hněvivosti; buď střídmý a neotroč
obžerství a opilství; buď horlivý a neoddávej

se lenosti. ——
„V ta—

kových okamžicích, kdy mluvívá Bůh k-srdci našemu, míváme
všickni předsevzetí: Učiním, k čemu mne vyzývá hlas Boží; déle
již nechci setrvatí v tomto hříchu, v onom návyku, v oné příle
žitosti ke zlému. Ale rychle jak uhasíná v srdci našem tento pla
mének horlivosti o spásu naší duše! Přijdeme zas do světa, hřích
se vší\svou vnadou stojí před námi, slibuje rozkoš, nabízí radost,
svědomí všelijak chlácholí, obelhává. A my, vidouce podávanou
rozkoš, zapomínáme na Boha, na svědomí, na věčnost anavracíme
se ksvým hříšným navyklostem. Nechceme se odříci pro spasení
své dušeani nejmenší radostí. Chceme přijítí ke Kristu, chceme
býti skrze Něho spasení, ale lehce, beze v_šíoběti, bez nejmenšího
pokoření hříšného těla. Ale tak spasení býti nemůžeme. Neboť
řekl Sám Spasitel: »Chce-li kdo za Mnou přijíti, zapři sebe
sám,. t. j. odřekni se světských radostí, pokud jsou duši tvé
k záhubě.
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Z druhé strany, probudí-li se v nás časem zlé svědomí,
počne-li nás vybízeti k napravení života, ó co se vyskytne před
očima našima obtíží a překážek! »Musil bych se,: pravíme sami
k sobě, »před knězem pokořiti. zahanbiti; musil bych býti dosa
vadním soudruhům svým ku posměchu; musil bych nahraditi škodu,
napraviti pohoršení, odvolati pomluvu, vésti zcela jiný život než
dosavade.< .Ano, tak mluvíváme a nepomyslíme, jak mnohé ob—
tíže podstoupíme mnohdy pro nejistý získ, pro marnou chválu,
pro klamnou radost. Bez utrpení ničeho na světě dojíti nemůžeme;
jen duši chceme zachovati lehounce, bez nesnází aobtíží. Ale tak
doufáme ve svou spásu marně a opovážlivč. Neboť řekl Kristus
Pán: »Chce 11 kdo přijíti za mnou, \ezmi kříž svůj,: t. j. trp,
když jinak spasení dojíti nelze.
Nuže, bratří nejmilejší, chceme-lí, aby krev Kristova, vy
cezcná pro nás, nesvědčila někdy na soudu Božím proti nám, že
jsme se nechtěli pro spasení své duše ničeho oclříci. ničemu po—
drobiti, učiňme dnes před tváří ukřižovaného Spasitele to před
sevžetí: že Ho budeme následovatí v jeho horlivosti, kteráž jej
ztrávila až k smrti kříže; že se odřekneme všelikých radostí,
které byly dosud pramenem našich poklesků a že se podrobíme
všelikým obtížím, bez nichž pravé obrácení k Bohu a spořádaný
zivot křesťanský býti nemůže. Nezatvrzujme srdcí svých k hlasu
Božímu: »Chce—li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi
kříž svůj a následuj mnem A zajisté nebudeme toho lit0vati, že
jsme následovali Krista, až se ukáže na nebi znamení Syna člověka
svatý kříž,
za nímmilostivý.
se objeví Amcn.
v oblacích nebeských ježíš Kristus
jakožto
náš asoudce

Listy katechetické.
—%©í€——

Svátost stavu manželského. *)
Katechese pro školy měšťanské. __-NapsalX a v. D vo ř'ák.
(Zkoušenu látku z předešlé hodiny.)
(Dokončení)

/ I. Stav manželský jest velmi důležitý, a proto Církev sv. od
těch, kteří do něho vstupují, žádá jisté věci.
1. Stav manželský ukládá těžké povinnosti. Které? ]est třeba,
aby každý dobře ,uvážll, bude—li moci tyto povinnosti vyplniti,
prve než s osobou jinou vzájemně sobě slíbí sňatek manželský,

t. j. prve, nežli se zasnubujc.deo bez takové úvahy se zasnubuje,
lehkomyslně se zasnubuje. Zádá tedy Církev, jak aby se nikdo
nezasnuboval? Kdo se lehkomyslně zasnubuje.> Co jest zasnubo
vati sc ?.
,
2. Cim jest stav manželský ? Na svátosti má se křesťan svatě při

pravovati, tudíž čeho se má před sňatkem varovati? Zvláště pak
má se varovati hříchu nečistoty. kterým se zvláště přijetí svátosti
této znesvěcuje, — kdo se toho varují, říkáme, že počestněv živi
jsou. Zádá Církev, jak' aby po dobu zasnoubení živi byli? Ceho
se mají varovati.>
3. Mezi které svátosti“ náleží stav manželský (živých nebo
mrtvých)? Co se v duši rozmnožuje? V jakém stavu mají se
snoubenci nalézati, aby tu svátost hodně přijali? Poněvadž jistoty
o tom nemají, které svátostí musí přijati? Co tedy žádá ještě
Církev? jakou zpověď mají snoubenci konati? Proč konají gene
rální zpověď? Ceho se jim takovou zpovědí dostává?
4. a) jak mají rodiče dítky své vychovávati ? Aby mohli dítky
své křesťansky vychovávati, v čem musí sami dobře vycvičeni
'býti? Proto se podrobujíyi zkoušce před oddavkamí, kteráž sluje
zkouškou z katechismu. Záda tedy Církev: v čem aby snoubenci
*) Podle velkého katechismu nového.

—346——

dobře vycvičeni byli?
oddavkami?
'

Čemu se proto podrobují snoubenci před

b) jsou pak někdy okolnosti při snoubencíeh, které pře—
kážejí uzavření sňatku manželského; takové okolnosti slují pře
kážky manželské. Žádá tedy Církev, čeho aby mezi snoubenci
nebylo? Co jsou překážky manželské?
———
Co žádá Církev po těch, kdož ve stav manželský

vstoupiti

míní, za prvé? (jak aby se zasnubovali?); za druhé? (jak aby po
dobu zasnoubení živi byli ?) ; za třetí? (Co aby před oddavkami
hodně přijali.?j; za čtvrté? (V čem aby dobře vycvičeni byli?
'Ceho aby mezi nimi nebylo ?) Vyjmenujte mi ještě jednou všecko,
čeho Církev žádá! —
Il. řekážky manželské jsou dvoje: buďto činí sňatek man—
želský nedovoleným aneb činí sňatek manželský neplatným. První
„vadi uzavření sňatku,

ale byl-li uzavřen přece, neruší ho, jest
platen. Odtud slují překážky vadíeí nebo závady. V druhém
případě překážky ty nejen vadí uzavření sňatku, ale také, byl-li
uzavřen, činí jej neplatným —- zrušují ho; odtud slují rušící.
Kolíkeré jsou překážky manželské? jakým činí sňatek man
želský první? jakým činí jej druhé? jak slují první? jak druhé?
Nedovolcným činí sňatek manželský na příklad: zapově
děný čas (kdy připadá ?); rozdílnost křesťanského vyznání (jme
nujte mi křesťanské vyznání); zasnoubení nebo slib manželský
jiné osobě; jednoduchý slib čistoty; zápověď duchovního (pro
neznalost náboženství, při které zkoušce ?) j'menujte mi některé
překážky vadící.
Neplatným činí sňatek manželský na příklad: pokrevní pří—
buzenství (jmenujte mi pokrevné příbuzné, jak se obyčejnč'na
zývajíř) švakrovství, a_to do jistého stupně; duchovní příbuzenství
(mezi kterými osobami povstává duchovní příbuzenství ?); nekře
sťanské náboženství (jmenujte mi takové náboženství); slavný slib
čistoty (kdo, skládají takový slib?). jmenujte mi některé pře
kážky rušící.

_

Tyto překážky uznává nejen církevní vrchnost, nýbrž i světská.
Aby zatajeny býti nemohly, ohlašujise snoubenci po tři neděle
neb svátky za sebou jdoucí při farních službách Božích a věřící
se vyzývají, aby, vědí-li o takové překážce, ji na farním úřadě
v čas oznámili.
' Ill. jestliže uzavře sňatek křesťan katolický s nekatolickým,

sluje takové manželství smíšené. Které manželství sluje smíšené?
Sňatek takový jest platný, ale jakým není? Cim jest rozdílnost
křesťanského vyznání?
.
Každý takový snoubenec má prve uvážiti, že se vydává
v nebezpečenství, povoliti naléháním strany nekatolické, aby dítky
vychovávány byly v náboženství nekatolickém; svolením takovým
uvrhuje ve zkázu věčnou sebe i dítky své. »Běda tomu,: praví
Kristus, »kdo byjedno takóvé maličké pohon—šílí:»

Vjaké nebezpečenství se vydává katolík přitakovém sňatku?
V eo uvrhuje sebe i dítky své?
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Vidí-li dítě, třebas po katolicku
jiného náboženství řídí se otec, podle
mnění, že na víře nezáleží, a přestává
ství, čímž vychování jeho katolické
ztěžuje. Ceho si přestává vážiti? Co
želstvíř

bylo vychováváno, že podle
jiného matka, upadá v do
si vážiti vlastního nábožen
se podkopává aneb aspoň
se ztěžu:e v takovém man
.

jisto jest, že taková různost náboženství způsobuje nevůli,
výčitky, posměch a tak i svárů a různic, neboť stává se, co ná
boženství jedno velí, druhé jako hřích zavrhuje, na př. protestanté
prohlašují úctu svatých a obrazů za modlářství a pověru. Ná
sledkem toho ochabuje horlivost náboženská a vzniká nedbalost
ve vykonávání povinností náboženských, ano "konečně i lho
stejnost.
Co způsobuje v rodině takové manželství? V co upadá
katolík?
Proto Církev,sv. neschvaluje taková manželství, což ukázala
tím, že učinila různost vyznání křesťanského překážkou -——
jakou?

Církev jest matka milující, my dítky její '— jako na varovný hlas
matky rodné dá dítč dobré, tak i na hlas Církve má dáti katolík.
Co má tedy dobře povážiti? (Kdo že taková manželství neschvaluje ?)
Co má katolický křesťan povážiti při manželstvích smíšených
za prvé? (v jaké nebezpečenství uvrhují stranu katolickou ?); za
druhé? (co ztěžují a podkopávají?); za třetí.> (co způsobují v to
dině?); za čtvrté? (kdo jich neschvaluje ?). Vyjmenujtermi ještě
jednou všecko, co má křesťan povážiti při manželstvích smíšených?
Připouští však Církev takovýto sňatek, ale jen z příčin dů
ležitých, na příklad: jest-li naděje, že strana nekatolická do Církve
se navrátí, ale v takovém případě musí zaručeno býti, že dítky
všecky katolicky vychovávány budou a že strana nekatolická ne—
bude překážeti straně katolické při vykonávání povinností nábo
ženských, ——aby tak nebezpečenství pro spásu duše odstraněno
bylo. Záruka taková musí dána býti písemně.
Kdy jen připouští Církev smíšené manželství? Co však musí
zaručeno b_ýti? (jak musí všecky dítky vychovávány býti ?) V čem
že nebude překážeti strana nekatolická katolické? Proč to žádá
Církev? Jaká tato záruka býti musí?
Sňatek křesťana s nekřesťanem není žádnou svátostí a nemá
platnosti ani před Bohem, ani před Církvi (někdy ani před státemj;
mezi které překážkynáleží náboženství nekřesťanské? jmenujtc
mi některé z náb ženství nekřesťanských. Proč takové manželství
není svátostí? (Proč" nemůže nekřesťan přijati svátost stavu man
želského? Co by musil prve přijati ?)
'
Moe“ takovéto překážky manželství rušící stanovití a před
pisovati, jakož i vůbec o platnosti manželství rozhodovati má je
diné Církev; neboť: co jest stav manželský? Kdo má právo svá—
rosti rozdávati a podmínky platného přijímání svátosti předpisovati.>
Od koho obdržela tuto svou moc? Kterými slovy dal jí tu moc?
(Cokoli svážete na zemi, bude svázáno i na nebi, cokoli rozvážete
na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Opakujte) Sv. Apoštol Pavel

_
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sám dosvědčuje: »Tak o nás smýšlej každý jako o služebnících
Kristových a rozdavačích tajemství Božích . I. Kor. 4. jak to
dosvědčuje sv. Pavel? Kdo tedy má právo od Krista také v tom,
co se týče této svátosti, dávati nařízení a rozhodovati?
Tak zvaný občanský sňatek jest toliko občanská (t. j. světská)
smlouva uzavřená mezi dvěma snoubenci před úřadem světským.
C0 jest občanský sňatek? Cim tedy není? Před kým neplatí?
jen tehdy plati, předcházel-li sňatek manželský církevní; pakli
ncpředcházel. nemá toto manželství platnosti žádné před Bohem
a Církvi ano bývá dle mravouky křesťanské těžkým hříchem
proti šestému přikázaní Božímu
proti veřejné ngravopočestnosti.
Kdy jen platí sňatek občanský před Církvi? Cim bývá jinak
sňatek občanský podle mravouky katolické.? ——
Proč nemůže křesťan s nekřesťanem církevní sňatek man
želský uzavříti? jakou překážkou jest náboženství nekřesťanské?
Kdo toliko má moc překážky manželství rušící stanoviti a () plat.
nosti manželství rozhodovati? Proč toliko Církvi moc ta náleží?
Kterými slovy uděliljí Kristus jediné tuto moc? jak to dosvědčuje
sv. Pavel? Co jest sňatek občanský? Před kým nemá platnosti?
Kdy jen byl by platným před Církvi? Čím bývá takový sňatek
podle mravouky katolické?—
IV. Církev k zevnějšímu znamení svátostí pojí ještě některé
významně obřady jiné: Co chce jimi oslavit? Co chce zobrazit
a jasněji připomínat? (milosti a povinnosti). K čemu chce po—
vzbudit;> Tak se děje i při svátosti stavu manželského & sice
před sňatkem:
1. Sňatku manželskému předcházívá (ne vždy !) zasnoubení.
Co jest zasnoubení? jak se nemá stávati?
2. Před samým sňatkem musí předcházeti trojí ohlášky snou—
benců v jejich farních chrámích. Proč se konají tyto ohlášky?

Ve které dny sekonají?

3. V té době podrobují se snoubenci zkoušce náboženské.
Proč se ukládá snoubencůrn tato zkouška? Proč mají býti dobře
vycvičeni v náboženství?
4 Vykonají sv. zpověď a sv. přijímáni v den některý před
tím kdy svátost stavu manželského přijati zamýšlejí. Proč mají
přijati tyto sv. svátosti.? jakou zpověď mají konati? Proč zpověď
generální?
5. Prve než z domu vycházejí, mají si vyprositi požehnání
rodičů neb jejich zástupců. Co přináší požehnání rodičů dítkám?
Ve kterém přikázaní se to zaslibuje?
6. Svatost sama udílí se dle předpisu Církve ve chrámě
přede msi sv. — proto dopoledne, a jen z důležitých příčin do
voluje Církev, aby sňatek odpoledne konán býti mohl. V tom
případě musí mši sv. ráno obcovat. Mši sv., která jest “obno
vením oběti kříže, nabývají snoubenci hojnějších milostí. Kdy se
udílí tato svátost? Proč? Kdy jen dovoluje se odpoledne? Co
jsou však snoubenci povinni?
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Co někdy předchází sňatku manželskému? Co předcházeti
musí před samým sňatkem? (lemu se musí snoubenci v té době
podrobiti ? Které svátosti musí prve přijati? Čeho si mají, než
z domu vycházejí, vyprcsiti? Kdy se svátost sama uděluje?
Sňatek sám koná se dle předepsaných obřadů Církve tímto
způsobem :
1. Snoubenci přiklekají před vlastního faráře neb od něho
zplnomocněného kněze, který je oblečen v rochetu a štolu, po
případě v pluviál bílé barvy -»-—
na znamení radostné slavnosti,
která se koná. Před koho přiklekají snoubenci ? V co jest oblečen
kněz? Proč jsou roucha bílé barvy?
2. Kněz táže se, zdali bez nucení, dobrovolně spolu v stav
manželský vstupují. Snoubenci k tomu přisvědčují, podávají sobě
ruce pravé a slovy předríkávanými to ještě jednou stvrzují a úctu,
lásku, věrnost sobě slibují V tom záleží zevnějši znameni této
svátosti. Podávání rukou jim připomíná, aby křesťanským životem
vespolek se vzdělávali a podporovali; slibování úcty, lásky a po
slušnosti jim připomíná, aby ve svornosti, lásce & manželské věr—
nosti spolu živi byli. Ci jsou to povinnosti?
3. Kněz ovíjí spojené jejich ruce štolou a dí: Co Bůh spojil.
toho člověk nerozlučuj; Pán Bůh všemohoucí rač vás spojiti, já
pak ze svého kněžského úřadu potvrzuji vás v témž manželství
ve jménu ; Otce i Syna i Ducha Sv. Amen. —- Co dí kněz ?
(Opakuje se.) Při posledních slovích žehná spojené ruce křížem
,a kropí svěcenou vodou; na to modlí se za novomanžely. Toto
ovinutí štoly znamená, že manželství toto jest svazek nerozvížitelný,
což i slova kněze naznačují. Zehnání křížem a kropenl svěcenou
vodou znamená požehnání Boží. Cim ovíjí- kněz spojené ruce?
Co dí při tom? Co činí při posledních slovech ? Za koho se modlí ?
Co znamená ovinutí štoly kolem rukou? (jim se to ještě nazna—
ču'e? Co znamená žehnáni křížem a kropení svěcenou vodou?
4. Někdy světí se prsteny, prosté zlaté obloučky, které si
novomanželé.navzájem navlékaií — jeden druhému. Zlatem na
značuje se úcta & láska, obloučkem, který nikde nekončí, zacho
vávání věrnosti až do smrti. Co se světívá? Co znamená zlato?
“Co oblouček?
5. Po sňatku následuje mše sv. Pří ní udílí se novoman
želům dvojí požehnání, a sice před sv. přijímáním (po »Pater
nosterc) & na konci mše sv. (před »Ite missa esta-). Co následuje
po sňatku? Co se novomanželům udílí? Kdy poprve? Kdy po
druhé ?

'

Před koho přiklekají snoubenci? V co jest oblečen? Co se
táže kněz? Co si podávají ? Co stvrzují znovu a _sobě slibují?
Čím ovine kněz ruce jejich? Co dí? Co při posledních slovech
činí? C0! se někdy světívá novomanželům? Co následuje po
sňatku? Co se udílí novomanželům při této mši sv.?

Opakování,

Tím jsme dokončili o svátosti stavu man

želského; pověztentí tedy: Ceho se žádá od těch, kdož ve stav
manželský vstoupiti míní _- za prvé? za druhé? za třetí? za.
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čtvrté? Co jsou překážky manželské? Kolikeré překážky man
želské rozeznáváme? Co jsou překážky vadící? jmenujte mi ně
které na příklad! Co jsou překážky rušící? jmenujte mi některé
na příklad! Která vrchnost uznává také tyto překážky? Co jsou
manželství smíšená? Co jest dobře povážiti při manželstvích smí
šených ——za prvé.? za druhé? za třetí? za čtvrté?

Kdy jen při

pouští Církev taková manželství? Co však musí zaručeno býti?
Proč to žádá Církev? Čím není sňatek křesťana s nekřesťanem?
\Iezi které překážky náleží nekřesťanské náboženství? Kdo má
moc rušící překážky manželské stanoviti a o platností manželství
r.ozhodovati ?

Proč jediné Církev má tuto moc? Co jest občanský sňatek?
Kdy jen má platnost před Bohem a Církvi? Co připojila Církev
k zevnějšímu znamení u svátosti? Co předchází nekdy sňatku
manželskému? Co musí předcházeti před samým sňatkem? Čemu
se podrobují snoubenci? Které svátosti musí přijati.? Co si vy
prošují od rodičů? Kdy se má sňatek konati? Před koho snou—
benci přiklekají? Co se jich táže kněz? Co znovu stvrzují a si
slibují? (ím ovíjí kněz ruce jejich? Co při tom dí? Co na konec
činí? Co se také světívá? Co následuje po sňatku.? Co se při
této mši sv. novomanželům udílí?
tk

*

*

P 0 v z b u z e ní. Milé dítky ! již předešle jsem vám pověděl,

jaké požehnání přináší tato svátost rodinám. Ale toto požehnání:
mír a pokoj, štěstí a blaženost přináší jen tehdy, přijímá-lí se
svátost stavu manželského tak, jak Církev sv. předpisuje; jenom
tam' dovedou rodiče dítky, právě milovat. pěkně vychovávat a
jenom tam dítky rostou na radost rodičům. Vzpomeňte si jen
na zbožné rodiče Elkana a Annu. jak se nazýval syn jejich? Na
rodiče sv. jana Křtitele jak se jmenovali? Na rodiče P. Marie.
jak ti se jmenovali? jaký mír a blaho vládlo v rodině Pána je
žíše! jak se nazýval pěstoun? jak Matka Páně.? Tato rodinajest
příkladem pravé rodiny křesťanské, a proto Církev nám ji před
vádí zvláštnim svátkem před oči; slaví se dne 23. ledna. A také
v našich dějinách nalezneme příklad takové zbožné rodiny kře
sťanské. je to první kníže křesťanské: jak slul? jak slula man
želka jeho ? jak milovali dítky své! jak se nazýval vnuk sv. Lud
mily? Kdo jej vychoval na mučenníkaasvětcc? Važte si tedy této
svátosti. važte si také rodičů svých, kteří v této svátosti přijali
zvláštní milosti aby vás vroucně milovali a k Pánu Bohu vésti
mohli. Příčiňte se, abyste jejich lásku splácely stejnou láskou a
pěkným chováním!

aa'ae—
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Katechismus v příkladech,
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK.
' katecheta v Turnově.

(Pokračování.)

O čtveru hříších do nebe volajících.
]. Zúmyslná vražda.
Když nešťastnýLudvík XVI., král francouzský.

ve

vězení dlel, vstoupil k němu posel s usměvavou tváří, řka, že
lhůta tří dnů, o niž žádal, mu není povolena. Ludvík soudílz ra
dostného pohledu oznamovatelena opak. Tiše sc jal Ludvík sní—
dati a velmi se tomu podivil, že mu vzali nůž a vidličku. Sluha
u přítomnosti, dvou zřízenců musil\ mu vše rozkrájeti. Ludvík, vida
to, “zvolal: »O nešťastnícil což se domnívají, že na život si sáhnu?
Což nevědí, že sv. náboženství sebevraždu zapovídářc *)
Mehl. katech. Handbuch.

2. Němý neb sodomský hřích.
Hříchu toho se dopustili obyvatelé města Sodomy 3 Go
moi'rhy a proto zahynuli. I. Mojž. 18, 20. **)

3. Utiskování chudých lidi, vdov a. Sil'lltkll
Trest od Boha.

Sv. lvenc, biskup, byl otcem chudých a zástupcem vdov
a sirotků. jednoho dne uvrhla se k nohám jeho jistá vdova
prosíc o zastání, protože ji tvrdý věřitel nelítostně pronásledoval,
naléhaje na to, aby mu dluh dvojnásobně zaplatila. lvyslalútrpný
muž Boží hned jáhna svého s vdovou k zatvrzelci, aby jej jmé
nem jeho snažnč prosil, aby nežádal nic nespravedliVéhO Od té
ubohé vdovy, a zůstane-lí zatvrzelý, aby mu žádanou část peněz
odevzdal s připomenutím, že mu nebude pcžehnána. A vskutku
ztratil všechno jmění i duši, neboť přijav z ruky jáhna peníze,
raduje se, padl a zahynul na místě. ! pojala bázeň všechny, kteří
tento trest Boží viděli & slyšeli.

Macanavýb.

4 \Zadržováuí neb ujímáuí mzdy dělníkům.
Zvláštní náhoda.
jistý muž podvodem si vydobýval peněz a čeledi i dělní
kům mzdu zkracoval. jednou šel právě, aby jistého rolníkao ma—
*) Další příklady viz u V.. přikázaní Božího.
**) Další příklady možno použiti ze Vl. přikázaní Božího.

_ssz—
jetek jeho oloupil. Tu potkal muže, jenž hnal stádo vepřů & že
tito nechtěli dále jíti, hnal je bičem řka: »Dolů mi jděte, jako
podvodníci a lháři spěchají do peklala Slova ta dojala onoho
muže tak, že nespravedlivý statek a zadrženou mzdu navrátil.
'; „„

Šmíd.

..-—,. .

O Šesteru hříších proti Duchu-Svatému.
I. Zúmyslně na milosrdenství Boží hřešiti.

Pravé. porozumění naplnilo posluchače hrůzou.
Kdysi navštívily sv. opata Nila vznešené osoby duchov
ního i světského stavu, z nichž některé opovážlivě na milosrdenství
Boží spoléhaly a vlažné a hříšně žily. Tu dal sv. Nilus jednomu
učenému muži z nich knihu, aby něco předčítal ku všeobecnému
vzděláni. Když předčitatel četl místo, kde psáno jest, že pro ne
smírnou spravedlnost Boží z deseti tisíc sotva jedna do nebe se
dostane, zvolali všichni; »Nikoliv, nikoliv! To není pravda, jen
kaciř může to tvrditi. Což by byl Kristus za nás nadarmo zemřel.>
Nadarmo jsme pokřtěni,_nadarmo přijímámo sv. svátosti? To se
nesrovnává s milosrclenstvím Božímla, Svatý opat nechal je vy
mluviti, ale pak zvolal: »Jak pak, když vám ukáží, že i velci
učitelé církevní, ba i sv. apoštolové a sv. evangelium tak učí,
budete pak ještě pochybovatiřa —A nyní dojemně mluvil ospra
vedlnosti Boží, že ti, co mu odporovali, vzdychali jen: »Běda nám
hříšníkům, běda nám uboliýmh
Baronius_
2. Nad “milosrdenstvim Božím zoufati.

Sv. Bernard.,
Když sv. Bernard. byl těžce nemocen a až k zoufalství
pokoušen, volal: »Bože, ničeho jsem neučinil, čím bych si nebe
zasloužila Aby se však myšlenky té, jež neustále mysl jeho zne
pokojovala, zbavil, obrátiv se kBohu, takto se modlil: »Bože můj,
já uznávám, že jsem svými skutky nebe nezasloužil, že jsem ho
nehoden pro své hříchy. Avšak dvě myšlénky vlévají do srdce
mého naději, že Ty, Bože, mne nezavrhneš a sice, že jsemjá Tvé
dítko a že Tvůj Syn za mne umříti ráčil.: Po té opět' pokoje
'nabyl.

Podstr. výklad.

Listy vědecké.
O správě zádušního jmění.
Hlavnějši sem spadající předpisy a ustanovení.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování).

Il.

Dozor farářů a biskupských vikářů k zádušnímu _jmění
& k hospodarení S ním.

V ohledčtom'stanovíPražská provinciální

synoda

z roku 1860 následovně : »Bona omnium parochialium ecclesiarum
etiamsi monasteriis domibusque religiosis sint incorporatae, item
(ecclesiarum) filialium atque capellarum publicarum l) nec non fun
dationum píarum apud has ecclesias existentium, administrabít

rector. earumdem spiritualis

(parochus),adscitisin adjuto

rium parochianis duobus (vitricis, zádušníci).<< Tit. VIII., cap. [.
Prohlédajíc pak k těžkým časům naší doby a k množícím se po
třebám kostelů i duchovenstva, vyzývá táž synoda \biskupské vi
káře, aby nad správou zádušního jmění, jehož vrchní dozor vedou
biskupové, bedlivě & svědomitě bděli, by pohromy nevzalo. n'Ad
ministrationi bonorum ecclesiasticorum ——tak praví dotčená sy
noda ——<
ab_ iis, ad quos secundum (Íanones spectat,*) gerendae

ad normam Sibipraescriptam5')tanto solertius et accura
tius vicarii foranei invigilabu'nt, quantograviuset am

_')Jak se jmění veřejných, obyčejně ve správě obcí stojících kaplí
spravuje, je vůbec známo. Je na čase. aby nastala i v tomto ohledu žádoucí

ná prava a povolaní činitelově aby hleděli svému právu zjednati plntnčji

průchodu. Ustavnčnou komvencn & shovívavostí se náprava sotva provede.
') Srovn., co bylo na jiném místě o tom ři omenuto; srovn. též

článek xxx. konkordátu.

p p

, Srovn. »Předpisy. O SPfáVČ jmění kOStelů a duchovních
z r. 1860, na které se naráží.
_
Rádce duchOvní.

obročíc
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plius pensum illis restituta canonica bonorum procuratio injungit,
et quo vehementius rerum adjuncta exigunt, ut provida vigilantía
ingravescentibus ecclesiarum et cleri indigentiís succurrat.< Tit. VI.,
cap. VI. Toto k označení církevního
stanoviska, k němuž třeba
v naší otázce míti stáléhozřetele, stručně předeslavše, uvedeme
pro lepší přehled:
aa) Nejprve státní'předpisy o správě zádušního jmění, pokud
týkají se farářů;
_
bb) shrneme v celkový přehled státní normy o témže před

mětu,pokudjednajío biskupských

víkářích.

Ad aa.
již dvorní reskript ze dne 9. října roku 1724 stanovil,
že mají se zádušní účty každého roku skládati u přítomnosti

a) patrona
nebo jeho zástupce,b) bisk. vikáře, c) du
chovního správce a poslézed) u přítomnostizádušniků4)
buď v zámku, je-li patron přítomen, aneb, v jeho nepřítomnosti,
v bytě vrchnostenského úředníka. Když vyskytly se při sdělání
účtů nějaké obtíže nebo závady, měl o tom podatí bisk. vikář
konsistoři a zástupce patrona tomuto náležitou zprávu, by se do—
cílilo náležitého vyrovnání. 5) Totéž stanovi gub. nařízení ze dne
17. února 1765 s doložením, že mají se výtahy ze zádušnich účtů,
všestranně patronem, farářem a zástupci farní osady podepsané,
každého roku od řízení zemského mís'tu nejvyššímu s příslušnou
zprávou zasílatí. 6) Vypodstatě stanoví totéž vládní předpisy v zá
kladě nejv. rozhodnutí ze dne 3. října 1858 o správě zádušního
a obročniho jmění vydané, jež dle výnosu c.k. ministerstva kultu
a vyučování ze dne 22. května 1874 č. 311 a ze dne 18. května.

1875 č. 7251 trvají dosud v platnosti,

dokud nebude %37.

zákona ze dne 7. května 1874 č. 50 proveden, 7) po případě zvláštní
zákon o >>farníchosadách: vydán (šš 41. a 42.).
') V originále stojí: »Kirchenvíttcrc.

— Nejv. reskript ze dne 31.

července 1762 velí, aby se zádušní účty skládaly u přítomnosti »eines Aus—
schusses von der Kommunita'tc. Dle gubern. nařízení ze dne 28. července

1763 a 17. února 1765 má podepsati výtahy zc zádušnich účtů: patron,
farář & kommunita.
——
Zmínění zádušníci nazývají se nejednou též »zá—
dušní staršíc, vitrici, Kirchenkíimmerer, Kirchen—oder Zechpróbste. Srovn.
»Předpísy o správě jmění kostelů a obročí..
5) Srovn. jak sch, díl 8. str. 452 a nn. — jmenované _zádušníky má
voliti farní osada po návrhu fa ráře. jenž má k odůvodněným přáním far
níků míti 'zřetele; nemá-lí farář proti zvoleným platných námitek, navrhhe je
prostřednictvím vikáře ordinariátu k potvrzení. Srovn. provinc. synodu praž—
skou (tit. VIll., c. I.) a svrchu zmíněné »Přcdpisy o správě jmění kostelůc
% 2. 7. a nn —.

,

“) Jaksch, díl 3. str. 368.
7) Zákon ze dne 7. května 1874 neobsahuje
žádného pravidla, dle
něhož by farní osada měla své zastupitelstvo do správy zádušního jmění
ustanovov'ati (volitii, a jmenovitě neni nařízení, dle kterého by osada byla
oprávněna své zástupce, totiž zádušní starší, zcela samostatně jmenovati.
Rozhodnutí správního soudu ze dne 26. listopadu 1885 č. 2684. Dne 19. ledna
1881 č. 115 rozhodl též 'správní soud, že dle 541. výše jmenovaného zákona
má obec právo, zvoleným zastupitelstvem správy _zádusního jmění se súčast:

niti, ježto je povinnavpřípadě
potřeby se starati.

nedostatečného jmění zádušního o kostelní
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Nejvyšším reskriptem ze dne 21. července 1762 bylo naří
zeno, že mají zádušní účty u přítomnosti patrona nebo jeho zá

stupce, mimo to za intervence faráře

a zástupce obce.(eine5

Ausschusses von der Kommunitíít) každého roku býti řádně sdě

lány, sumární od pátrona, faráře

a obce podepsaný výtah

z nich sestaven, který se měl»tak zvané fundační kommissi zasí
lati a od této vyššímu místu předkládati; mimo to měly se ho
tové peníze přepočítati a v zádušní pokladně pod trojím zámkem
uschovati. Totéž nařizuje gub. výnos ze dne 28. července 1763

a vládní

instrukce

ze dne 16. prosince 1764,sdělená gu

berniálním dekretem ze dne 17. února 1765. s, Srovn. též nejv.
reskript ze dne 9. října 1724, ve kterém se dokonce i stanoví,

vjakém pořádku výše jmenovaní funkcionáři při sdělávání zá
dušních účtů maji zasedati a kde se tyto účty mají sklá
dati.'—'i

Duchovní správcové mají se o to starati, aby úroky z ko—

stelních jistín nejdéle v šesti nedělích

od doby jejich splat

nosti od dlužníků zapraveny byly, jinak mohou se úroky soudně
vymáhati. “') Cís. patent ze dne 8. října 1792 % 4.

Za Správu zádušního jmění je farář s vikářem zodpo
vědným, z kteréž příčiny mají se jim zádušní účty k revisi a

podpisuod
patronátních úřadů každého roku zasílati. Farář
může, má-lí k tomu příčinu, podepsání zádušních účtův
odepříti, má však důvod toho patronovi sděliti. ") Dv. dekret
ze dne 8. srpna 1795 č. 1793 (sdělen gubern. nařízením ze dne
3. září téhož roku č. 24959). Srovn. též dv. dekret ze dne 15.
února 1809 č. 2230 a zvláště místodrž. nařízení ze dne 30. čer
vence 1897 č. 116.843 níže uvedené.
Dle nařízení ze dne 8. srpna 1795 č. 1793 mají výtahy ze

zádušnlch účtů, které státní účtárně se zasílají, duchovním

správcem

býti podepsány,

an jich jinak upotřebiti nelze.

Z té příčiny mají politické úřady toho dbáti, zdali jsou došlé vý
tahy farářem podepsány, a v případě, že by podpis chyběl, třeba
3).Srovn. ]aksch,

díl 3. str. 367 a nn.; díl 8. str. 452 & nn. ——O zá

dušních pokladnách vrátí se nám níže řeč.
9) Byl-li zdělání zádušních účtů přítomen sám patron, mělo se k to
muto úkonu zvoliti obydlí patrona; dal-li se patron zastupovati jiným, měly
se účty zdělati bud' v zámku, po případě v kanceláři zástupce patrona nebo
ve farním domě, aneb, když by takového v místě nebylo, v některém jiném
vhodném domě, jenž byl kostelu na blízku. Srovn. též dv. dekret ze dne
27_ srpna 1748 a gub. nařízení ze dne 8. prosince 1759. Ze je ustanovení
toto nyní zastaralé, netřeba připomínati, ač mělo svého času mnohou dobrou
stránku do sebe.
"') Více bude o tom povědíno níže, kde budemeo vlastní správě zá—
dušního jmění patronátními úřady a o hospodaření s tímto jměním mluviti.

") jakkoli je toto nařízení samostatné

správě církevního majetku

do jisté míry příznivé, stane se přece téměř illusorním, nebude-li se přísluš
nými orgány řád n_ě_prováděti
a přijde-li následkem toho skorem v za

pomenutí.

Nálezíté

šetření tohoto dekretu mělo by pro řádnou správu

zádušního jmění zajisté těch největších výhod a mnohé nepří'stojnosti by se

hned předemzabránilo.

23*
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je patronátnímu úřadu k opravení
dne 9. června 1797 č. 16926.

vrátiti. ") Gub. nařízení ze

Každý duchovní správce í lokalista má právo k záduš

nímu jmění a jeho správě dohlížeti,

z které příčinymá

také míti klíč k zádušní pokladně, an je za řádné a náležité
hospodaření s tímto jměním řízení zemskému a svému biskupu
zodpovědným.
Nařízení to mají političtí úřadové neprodleně
provésti, patronům jeho šetření pod vlastním z toho zodpovídáním
uložiti a při objížd'ce okresu a kraje se přesvědčiti, zdali se ono
nařízení přesně zachovává. Dv. \dekret ze dne 15. února 1809
č. 2230, ohlášen gub. nařízením ze dne 17. dubna téhož roku. |")
Dle gub. nařízení ze dne 15. února 1817 čís. 2435 povinni
jsou všickni hospodářští (vrchnostcnští) úřadové a zádušní účetní,

kteří kostelní lesy'spravují. každého. roku řádné a podrobné
lesní účty skládati s vyplněním všech rubrik, v nichž jest
příjem neboli užitek z lesa (Kirchenwaldnutzungcnl, jeho vý
měra a spolu lesní vydání, jak slusi, uvedeno. Aby mohla státní
účtárna tyto účty jak náleží prozkoumati, mají předložiti politické
úřady řízení zemskému seznam kostelů, jež mají zádušní lesy,
s udáním jejich výměry a popsáním jejich stavu, kterýžto seznam

má místní duchovní správce a příslušný vikář pode

psatí. ") Grub. nařízení ze dne 14. února 1817 č. 2435, 17. ledna
1823 č. 1299. Srov. té'ž gub. nařízení ze dne 15. května a 12. září
1824 č. 7845 a 45881.
Dle guberniálního nařízení ze dne 26. července 1827 číslo
21758. „*8. mají vojtovní kommissaři o to pečovati, aby zádušní

účty kostelů veřejného patronátu nejdéle v šesti nedělích

po

") Srovn. níže uvedené poznamenání o prohlížení a podepisování zá
dušních účtů duchovními správci.
"') jest velice žádoucno, aby se v zájmu řádné správy církevního jmění
tohoto důležitého nařízení svědomitě
šetřilo, an toho zvláště nynější ča
sové poměry, smutné zkušenosti a vždy více klesající majetek Církve ná
sledkem různých naň uvalených daní nutně vyžadují. Třeba někdy i s nej
vyššího místa, nejednou i samým zákonem zaručený vliv na správu církev—
ního majetku hájiti a práva se domáhati ; malomocně stesky a pouhá, byť
častěji na jevo daná nevole, nevedou
k cíli. --—Srovn'. níže citované na
řízení pražského místodržitelství ze dne 30. července 1897 č. 116.843, o němž

se výslovněpraví, že je okresní vikář a místní farář za správné
hospodaření se zádušním jměním (jměnímkostelů, kapli a různých
nadačních fondů) s patronátním komisařem a zádušním účetním zodpověd
ným. Činí-li, jak z tohoto a z výše uvedených vládních nařízení patrno,

samy světské úřady církevní orgány za řádnou a svědomitou správu zá
dušního jmění zodpovědnými, přiznávajíjimdůsledně těž právo, jmění toto
dle platných předpisů spravovati, s ním jak náleží nakládatí, o jeho zacho
vání a rozmnožení se starati, vůbec všecko konati, čeho dobrá a bedlivá
správa církevního jmění vyžaduje. Za tou příčinou majíjmenovaní činítelové
tohoto práva býti sobě vždy také vědomi, abyzádušní jmění s patronátními
úřady aspoň spolusln'avovali a neobmezovali se na pouhé poílpisování zá
dušníeh účtů.
") Srovn. jaksch, 8. díl str. 468 a nn. Bližší předpisy o správě zá

dušníc'h a fars kých lesů, jakožioskládání podrobných lesních účtů,
uvedeme přehledně na jiném místě,

kde budeme o této otázce, jež leží

již od dlouhé doby pohříchu ladem, zevrubněji jednatí.

'
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skončeném účetním roce se skládaly, potom náležitě prozkoumaly
a podepsaly 'a faráři, jakož i zádušnímu účetnímu k podpisu
odevzdaly; pak mají se tyto účty bisk. vikáři k prohlédnutí do—
datí a posléze účetnímu oddělení místodržítelskému k revisi za—
slatí. Místodrž. vynesení ze dne 15. dubna 1873 č. 19303.

Výtahy

z účtů mají se skládatí z účtů všech kostelův a

kaplí (veřejných) jednoho a téhož panství, a mají býti právě tak
jako zádušní účty od beneňciátů patronátních, kommissařů a bi
skupských vikářů podepsány. l"') Totéž vynesení.

Patronátníúřady jsou povinny, zádušní jmění dle před

pisů církevního práva spravovati; důsledněmají vevšem,
co se tohoto jmění týče, jen za spolupůsobení
a schválení
duchovních správců.(nur unter Mitwirkungund Gutheissung
der Beneficiaten) jcdnati. '“) Výnos místodržitelství pražského ze
dne 7. září 1880 č. 40400.
'5) Patrno, že na omylu jsou mnozí patronátní úřadovč domnívajíce
se, že netřeba se jim o výtahy ze zádušních účtů starati a je podpísovati.
[ zde bývá mnoho zbytečného psaní, upomínání a t. p., čím vším maří se,
bohužel, jen čas a hromadí zcela zbytečně, úřední listiny. — Přehlědneme-li

dosud uvedené vládní výnosy, zvláště pokud týkají se opětných,

politi

ckým i potronátním úřadům daných nařízení, aby se zádušní účty a výtahy

i od církevních

orgánů,

jak se sluší, prohlížely a podepisovaly, třeba

doznati, že úřady politické bedlivě k tomu obracejí zřetele, aby se zádušním
jměním náležitě se hospodařilo. Nevčdí-li ale některé správní orgány, že ná

leží farářům,jakožto vlastním správcům církevního jmění, zádušní
účty prohlížeti, že jsou správné, podpisem stvrzovatí a jsou-li závadné,
potřebná připomenutí

činiti,

aneb domnívají-lí se dotyčné orgány ná

sledkem neblahých patronátních poměrů, že mohou v tomto ohledu faráře
prostě —- ignorovali (jak z citovaných vládních nařízení bohužel až příliš
vysvítá), pak dospěly věci — daleko! Ať se nikdo nedomnívá, že dělo se tak
jen v dobách dřívějších. jakkoli nejsou zmíněné nepřistoiností nyní tak
časté, vyskytuje se dosavad v zádušních účtech nejedna toho druhu závada,
jak se níže 5 dostatek přesvědčíme. Aniž bychom hlubší příčiny této věci
zde rozehírati chtěli, o nichž udá se nám na jiném místě mluviti, podotý
káme pouze, že nejedna příčina dotčených nepřístojností, padá na vrub
oněch orgánů. již povoláni jsou, zádušní jmění samostatně spravovati. Izde
viděli jest neblahé následky patronátů
a z nich plynoucích smutných a
škodlivých poměrů! — Mimochodem budiž zde. připomenuto, že'není
správna doložka, již se při podepisování zádušníeh účtů někdy užívá: »Za

pravost účtů svědčí N. N.: a že třeba říci: Za správnost
účtů a t. d.,
čehož příčinajest na jevě. Ne tak pravost jako spíše spráVnost a ná
ležitost
účtů má podpisem býti potvrzena a tím podán býti důkaz, že
všecky účetní položky s pravým stavem zádušního jmění souhlasí a že
všecko: výdaje. příjmy. pokladní hotovosti. nedoplatky, dluhy a t. d. nále
žitě a přesně súčtováno jest.
'“) Bude-li se tohoto důležitého ustanovení bedlivě
šetříti a po

volanými

orgány v každém případě na jeho šetřenínaléhati,

od—

padnou mnohé stesky na správu církevního majetku. Bez přiměřené exeku
tivy zůstanou však 1 ta nejlepší

nařízení -— mrtvou literou.

bencíiciátům v příčině správy zádušního jmění s farní osadou

——]aká práva

a patronem

kostela dle 55 41. a 42. zákona ze dne 7. května 1874 č. 50 náležejí, bylo

svrchu povědino, kde jsme () orgánech této správy jednali. Srovn. záhlaví:
»Orgánové správy jmění zádušníhoc a tam uvedené státní předpisy.

“358—
Proč třeba za nynějších časů,
aby duchovní správce nabýval vlivu ve spolcích a na
schůzích ne přímo náboženských? Za jakých podmínek
možno jest vlivu toho nabytí aprospěšně užíti?
Podává JOSEF ŠlMEK, kooperator v Písku.
(Dokončeni.)

Tím, co doposud pověděno, naznačeny jsou některé příčiny,
které duchovního správce opravňují a nutkají, aby získal si ná
ležitého vlivu ve spolcích v dobách našich stávajících. A míněny
jsou tu spolky všecky, které nehonosí se krásným přívlastkem
»katolickéa. Katolické spolky (jednoty katol. jinochů a mužů,
spolky katol' tovaryšů, katolicko-politlcké jednoty) zřízeny bývají
pod dozorem kněze, správce duchovního. Ale má-li duchovní
jednou té sladké zakusiti potěchy, že spolek jemu svěřený mo
hutní, zkvétá, že členové jeho skrz na skrz zásadami katolickými
jsou proniknutí a duch celého spolku se nese intencemi zákona
Božího icírkevního, jehož on opatrovníkem jest, a že spolek
stal se mocnou baštou proti nepříteli téhož zákona, nezbytno jest,
aby duchovní správce měl iv takových spolcích vliv, by ne
potkala se veškcra jeho námaha s nezdarem. Katolickým spolkům
zakoušeti jest od nepřátel mnoho protivenství, členům mnoho
han a ústrků, poněvadž spatřují v nich pevnou hráz, stavící se
proti proudu jejich rejů. A kdyby tito tupeni členové nelnuli ke
svému duchovnímu řiditeli, který je k vytrvalosti napomíná, vzne
šenost cíle, za kterým v katol. spolek se sešli, vystavuje, tu ne—
dali by snad víry jeho slovům, podlehli by nátiskům a spolek
katolický opustili; nejsou to andělé, nýbrž lidé křehkostem
a slabostem podrobení.
,A má-li duchovní správce slovem a veškerou působností
svojí zabrániti, aby do katol. spolků nedostalo se bejlí, živlové
podvratni & škodliví, má-li uvnitř spolku náležitý, katol. spolku
důstojný řád zavládati, vliv duchovního správce jest k tomu po—
třebný. Spolek katolický, v němž by duchovní správce vlivu
náležitého neměl, sešinul by se se svých kolejí, při čemž utrpěl
by citelné pohromy, od níž by i zahynul.
Jest tedy vliv duchovního správce ve spolcích důležitý, po
třebný a nezbytný. Jak má vlivu toho nabytí?

ll.
Za jakých podmínek možno jest vlivu toho, jak pověděno,
nabytí a prospěsně užiti.? zní druhá část uvedené otázky.
Jsem toho mínění, že podmínky k získání potřebného vlivu
ve spolcích sluší hledati v osobě samého duchovního správce.
(Jlenové spolků zůstávají také osadníky, a aby mohl mezi nimi
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“ve prospěch duší jejich pracovati, potřebí jest, by získal si u nich
vážnost, důvěru a lásku. Tyto vlastnosti jsou mu nezbytnými,
bez nich nesvede „ničeho. »Slova jeho budou se odrážeti od srdcí
„lidských jako od skal prázdná ozvěna, shlaholem samým zanikne
i účinek. Na důvěře zakládá se působení jeho; čím více důvěry
má, tím více slovo jeho váží a tím více mezi lidem působí; čím
méně důvěry požívá, dojista tím méně zdárnému “působení těšiti
se bude.: A mají-li tato slova platnost při osadnících vůbec,
mají platnost též při členech jednotlivých spolků.
Než, jak může si duchovní správce této důvěry získati? Asi

takto:

1. Buď knězem horlivým, pravým pastýřem a ne nájemníkem.
Tato horlivost jest »jako osten duchovního správce pobádající,
aby pro čest Boží a spásu lidí vše podnikal, všeho zkoušel, vše
trpěl a obětoval, nižádnému namáhání se nevyhýbal, nižádného
nebezpečenství se nebál. Láska jest uhlí řeřavé, horlivost .jest
plamen, který odtud vychází. Bez lásky k Bohu a bližnímu není
horlivosti pastýřské; jen kdo sám Boha miluje, žádá sobě, aby
všecky lidi přivésti mohl k témuž milování; jen kdo miluje bliž
ního křesťansky, žádá pravélio štěstí jeho a protož ipomáhati
hotov jest, aby bližní bez hříchu byl anebo hříšnou cestu opustil.a
Tato opravdová, chvály lidské nehledající horlivost získá duchov
nímu správci úctu a vážnost všeobecnou.
2. Buď knězem z přesvědčení. Necht' znáti jest všude, že, co
koná, má pevný základ ve víře hluboko v srdce jeho zakotvené.
'[akěvé budiž jednání jeho veškero, by neplatila o něm slova
Písma: »Lid tento jen ústy mne ctí, ale srdte jeho daleko jest
ode mne.;
3. Zivot duch. správce jak soukromý tak veřejný buď bez—
úhonným. Shoduj'se s řečí na kazatelně ive škole; slovo a život
choďtež jako ruku v ruce.
4. Kněz budiž ve veškerém jednání svém i řečech přímým
a pravdomluvným; nemůžeš—lipravdy říci, mlč. jen chraň se lži
anebo snad lichocení a pochlebenství; tat by byla ta nejšpatnější
cesta, získati si důvěry a vážnosti. Možno sice vždy pravdu po
věděti, jen třeba věděti, jak. Třeba šetřiti osob a činiti rozdíl,
koho máme před sebou. Nesmí mlčeti k chybám a pokleskům
ani osob vznešených, sice hned by lid řekl, že bohatým a vzne
šeným vše se promíjí a jen chudý lid se kárá; ovšem třeba
šetřiti vhodného způsobu.
'
5. Velice škodlivým pro kněze bylo by, kdyby osvědčoval
se býti ziskuehtivým; toho se chraň! Nic neškodí knězi více. než
když projeví na sobě tuto slabou stránku; lid knězi spíše vsecko
_jinéodpustí, jen ne lakotu. jak velice vadila by knězi tato nectnost
na získání si vlivu ve spolcích. Stává se, že spolky podnikají
mnohdy sbírky k účelům dobročinným, ve prospěch veřejný, na
ozdobu místa neb krajiny, na oslavu některé osoby, a při tako
vých příležitostech nevynecliají zajisté farního d'omu. jak zle by
posloužil duchovní správce své působnosti, kdyby je poslal, jak
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se říká, 0 dům dál. Sluší dobře duchovnímu správci, aby snahu
jejich podporoval i ještě, když věc sama důležita není, avšak
také neuráží slušnosti, mravnosti a náboženství. A ještě něco
k tomu, »Chudé máte vždycky s sebou,: řekl Kristus Pán, a ti
chudí koho mají, ne-li kněze? Ke komu se mají obrátiti, u koho
pomoci hledati.> Bud k nim duchovní správce štědrým, nezavírej
před nimi dveří svých. Pomůže ti to k získání úcty, prospěje
poslání tvému velice.
6. Duchovní správce buď ve všelikém jednání svém důsledným
a opatrným. Služ všechněm rovnou láskou, měř všechněm jedním
loktem. Nekárej hned ostře, co jen na pohled nepřístojností býti
se zdá, nechtěj hned zase jednou ranou rozdrtiti zlo pojednou
se vyskytnuvší, řiď se pastýřskou opatrností.
7. Snad prospělo by také konečně, kdyby duchovní Správce
toho kterého spolku stal se členem. A kdyby vyznamenával
se “vlastnostmi uvedenými, mohl by tu mnoho získati. Svou
přítomností zamezil by mnohému. Měl by přístup do spolkových
místností a stýkaje se tu Vhodným způsobem s lidmi víře a životu
náboženskému snad odcizenými, oslabuje předsudky jejich proti
kněžstvu 'a, kde dobrý takt u zacházení s lidmi naklonil člověka
osobnosti kněze, tu snad i nějaký počátek učiněn, aby se naklo
nilo srdce i náboženství samému.
To jsou asi vlastnosti, jimiž kněz jsa ozdoben, získá si
důvěru lidu a také i vliv ve spolcích a na přednáškách v nich
konaných, vždyť spolky skládají se také z lidí a přednášky na nich
mají také lidé. A prospěšné může vlivu toho užíti, když bude
vždycky týmž, důsledným. Uži;c ho ne ke slávě své, nýbrž ke
spáse duší členů spolkových, k utvrzení víry v srdcích jejich,
k oslavě Boží a rozšíření pozemského království Kristova, Církve
svaté. Překrásný, převznešcný to úkol!
'
Dokončil jsem úlohu na mne vznesenou, zodpověděl jsem
otázku mně-určenou. Snad jsem někde něco dobře pověděl, jak
mi bylo známo, nebo jsem se ještě dověděl odjinud, snad jsem
také hodně pochybil. Za první pochvaly si nežádám, a to druhé,
prosím, by bylo mi laskavě prominuto. Vůle byla dobrá, avšak
»errare humanum este.
_.gí' 93334.—

Jaké povinnosti má duchovní správce ohledně
dobrého & špatného tisku.
(Pokračování.)
[.

\

Na obranu dobrého tisku jest třeba pěstování litera
tury katolické.
která poučuje, vychovává a jest katolíku ne
zbytným průvodcem života mimo slovo Boží ve chrámě, která
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vědu staví na podklad Boží pravdy, aby lid veden byl k cíli
svého nadpřirozeného určeni. K tomu s jedné strany třeba jest,
aby všichni ti, kteří vládnou zbraní ducha, péro k podpoře a
obraně katolického písemnictví uchopili, s druhé strany spisovatele,
kněze ilaiky katolické, získávali.
'

Spisy katolické dále musí vynikati všemi přednostmi

moderního

spisovatelst'ví,

mocí své přesvědčujícípravdy

\ vahou svých důvodů. Proto kněží katoličtí nesmějí se vyhýbati
literárním sdružením, vědeckým spolkům, sborům výzkumným,
odborným společnostem; nýbrž snažiti se máme, abychom -vkruzích
vzdělaných stáli ve všech sborech podle vzdělaných mužů jiných
stavů. Nikdo sobě nemysli, nejsem tam nic platen; všude můžeš
aspoň něco pro dobro katolického písemnictví učiniti.
jakkoli v první řadě literární práce své máme ukládati do

časopisů katolických,

abychom je zvelebili a je na výši soutěže

s časopisy jiných směrů postavili: nicméně pro přítomnou dobu

nutno jest, abychom hleděli práce“své i do publikací

jiných

rozšiřovati, aby i skrze ty v inteligenci, která snad posud nezná
literatury katolické. i v lid vnikly a tam působily. .
Katolickému písemnictví, a 'tímtéž rozumí se dobrému tisku,

jest potřeba vedle duševní podpory i hmotné.
Tuto určovati
dle výše jednomu každému, jest nemožno. Věnuj každý ve svém
postavení tolik, kolik můžeš — hlas svědomí ti vždy odhadne,
jenom ho poslechni! A tu přečasto srdce našeho divně se dotýká,
když ten n\eb onen na legátech pamatuje na podniky, jež pod
porují básníky antikatolické, a na jiné podniky, jež s katolickou
věcí mají málo společného ——a podniků katolického Parnassu
našeho ani nevzpomene. Ovšem zde třeba poukázati na to, že
podporu máme skýtati katolickému písemnictví, ne ale, aby knih—
kupci a knihtlačitelé, kteří se ucházejí o tisk katolický, hleděli
z podpor těch nemírně těžiti.

Dle slov Dupanloup »Entretíéus sur la prédication populairec
třeba jest dále, »aby duchovní pastýři mělipo ruce budto v knihovnách
farních aneb ve své bibliotéce jistý počet knih dobrých, kteréž by

mohli půjčovati.<

Chybuje kněz, kterýž si nakoupí knihy, dá

stkvostně svázati, uloží za sklo, a domnívá se, že již dobře učinil
pro dobrý tisk. To se týkati může spisů vědeckých, jich odebíráním
již poskytuje velkou podporu věci“ samé, nikoli však spisů, které
mají vniknouti do intelligentních kruhů na osadě i mezi lid. Byly
doby, kdy uzavřené knihovny byly ozdobou pokojů, a tím byl
úkol jejich již vyčerpán ——dnes musí kniha dobrá mezi lid, třeba
se ztratila. jest pravda, že duchovenstvo není tak stkvěle postaveno,
aby mohlo vše, co na literární trh přijde, skoupiti', ale že by
alespoň něco každý duchovní občas si nemohl poříditi, to zase
také pravda není.
..
V té příčině dělí se kněžstvo na tři druhy:
1. Kteří dobré katolické spisy odebírají a půjčují je lidu,
nehledíce na to příliš úzkostlivě, ještli se jím něco'odře, ušpiní
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aneb i ztratí; ti by se dali přirovnati k služebníku z evangelia,
jenž ku svým pěti hřívnám půjčeným shromažďuje nových pět.
2. Ti, kteří dobré spisy odebírají, ale přečetše je uschovávají
do knihovny, kdež tlí, a po smrti kněze přicházejí na prodej za
nepatrný krejcar. Co by tak mnohá kniha, byt' i darovaná, byla
vykonala dobrého!
3. U některých vidíme poskr'ovnu spisů katolických anebo
žádných.
Kéž každý k dobrému tisku se řídí zásadou: Dobré knihy
dle možnosti odebírej, půjčuj, daruj, jiným d0poručuj, pamatuje
na slova z knihy Mach. I. 12. 9.: »Máme za potěšení knihy
svaté, které jsou v rukou našich.:

V pastorálním

svém působení přisv. křtuditek

doporučuje duchovní správce zápis jich \do >Dčdictví Mali
čkýchc, »Zlatých Listkůc, _:Zlatých Klasů<<.'-Při školních dítkách
hled' zayésti odebírání »Rajské Zahrádkya, »Anděla Strážněho<<
atd. Pro dívky a jinochy zaved si odebírání »Anežkyc, »Ceského
jinochac, Růže Dominikánské: atd., pro lid »Mariia a »Křížc. Zvláště
tomu věnuj každý péči svou, aby dítky měly dobrou modlitební
knihu, a na tu aby si zvykly pro svůj celý život. Rodinám dobře
doporučiti, aspoň některým na osadě, vstoupení do dědictví
Svatojanskěho. V zimní době možno i učiniti soupis, kdo by si
přál kalendáře katolické, a souborně je pak objednati. Vybývá—li
některá vhodná kniha z »l—llasůkat. tisku:, »Večerních Zábav;,
»Ludmilyc, možnoji věnovati dětem vycházejícím ze školy, snou—
bencům při sňatku, na památku. Rodinám budiž schvalováno,
aby měly Písmo sv., životy svatých. Tím se octne kněz ve svém
pravém poslání nebot vzácné ovoce kniha dobrá přináší. Vzpo
meňme z Nov. Zák. na komorníka královny Kandace, jenž na voze,
vraceje se z jerusaléma, četl knihu Isaiáše proroka. A hle, v oné
chvíli nábožného čtení udělil mu Bůh skrze sv. Filipa známost
víry křesťanské. »A sestoupili oba do vody i Filip i komorník
a pokřtil ho.<< Skut. ap.- 8. 38.

Mimochodem se podotýká. že dobře jest, aby duchovní
správce si opatřil vzhledem k tiskovým zákonům licenci k roz
prodeji časopisů, takže pak bez obavy může knihy rozšiřovati.
Dále může duchovní správce k tomu zřetel míti, aby poli

tické katol. listy den'níi občasně vycházející

půjčoval neb do hostinců propůjčoval k vyvěšování, nedocílí-li toho,
aby někdo vedle něho je odbiral. jsa členem místních spolkův,
ano i mnohdy zasedaje ve výboru jich, působí k tomu. aby
spolek nějaký list katolický neb zábavné knihy odebíral a do své
knihovny vkládalý
Při svém styku s intelligentními laiky na osadě nevyhýbá

se rozho v o ru () lite ratuře;

s láskou, ale energicky hájí

napadené principy katolické v tom neb onom časopise, nechť se
týkají dogmatiky aneb morálky, řidě se sv. Pavlem: »Opatrně
konejte dobréíc, Řím. 12. 17.
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Bude hleděti, aby i v osadě mimo farní knihovnu svou

zřídilčítárnu

katolicko

u. Vizme, jak n'yni houfněpo vlasti

naší povstávaji čítárny, kdež ve mnohých vykládají se publikace
katolicismu nepřátelské. jak horliví je snaha sociálních demokratů
o zřízení knihoven. Ovšem. není to práce snadná. Poměry však,
jak se ukazují, praví nám, že v brzce stane se zřizování katolických
čítáren neodvratnou nutností. Kde na osadě jest katolický spolek,
jde to ovšem snadněji se zřízením čítárny.
(Hokr,)

“Maa+“
Právní přítel a rádce.
Snůška praktických hlavně ustanovení světské legisla
tivy () věcech z oboru církevního práva.
Pořádá Dr'. ANTONÍN BRYCI—ITA.

Hlavněiši předpisy a ustanovení o lesích zádušnich afarských.

Jak by se zádušní

a farské lesy spravovatiměly,otom

obsahuje císf patent ze dne 5. dubna! 1754 následující uvážení
hodné předpisy:
1. V lesích těch má se hospodařiti tak, aby se lesu ne

uškodilo; proto je všeliké zneužíváníleisazakázáno.
2. Dříví má se káceti, když je k tomu doba příhodná,

v měsíci listopadu až do konce měsíce února.
3. Mimo tuto dobu nesmí dříví se porážeti ani z lesa vy
vážeti, by se lesu, zvláště lesnímu mládí, neuškodilo.

4. Pařezy mají býti nízké amají se dle možnosti vykopati,
by se půda pro lesní kulturu lépe upravila.
5. Vykácené lesní plochy mají se, byvše náležitě upraveny,

ihned lesním semenem

zaseti,

a příslušné lesní orgány mají

toho dbáti, aby lesní kultura před Škodou byla chráněna.
'
6. Bez povolení příslušných úřadů nesmí se v zádušních
(a farských) lesích dříví vykazovati ani prodávati.
7. Krajské úřady (nyní okresní hejtmanství) mají bedlivě

k tomu prohlédati, aby tato nařízení 'se zachovávala;

proto

mají při objíždění kraje lesů si všímati a o shledaných nepřístoj
nostech řízení zemskému za příčinou odpomoci náležitou zprávu

podaú.U
Beneficiáti mohou sice farské lesy svobodně spravovati, jest

jim ale šetřiti všech lesních
dářského

zákonů

a lesního

hospo

řádu. Dv. dekret ze dne 28. října 1791 č. 3l50.

„l)Tyto stručně uvedené předpisy zmíněného patentu o Zádušních
ICSÍChjsou tím důležitělšř' poněvadž jsou základem všech pozdějších v tomto
ohledč vydaných nařízení, jak se z níže řečeného přesvědčíme.
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Aby se lesy nepustošily, mají politické úřady ke správě jich.

z povinnosti

telství

dohlížeti

oznámiti.

a shledanénedostatky místodrži—

Dvorní dekret ze dne 13; prosince 1794

č. 2741; gub. nařízení ze dne 23. dubna 1804 č. 11338, 15. května
1824 č. 7845, 22. ledna 1836 č. 847 atd.
Bez povolení patrona (patronátního úřadu) nesmí se v zá—
dušním lese pod těžkým trestem žádné dříví vykázati ani prodá—
vati. Dv. dekret ze dne 26. července 1794 č. 1794. Rovněž ne

smějí hospodářští úředníci a zádušní účetní bez povolení

politického

úřadu

dříví ze zádušního lesa prodávati. Gub.

nařízení ze dne 23. dubna 1804 č. 11.338.

Patronátním úřadůmnáleží vésti nejen dozor

ale i správu

jak zádušnícli tak farských lesů. Výnos českého místodržitelství
ze dne 10. května 1863 č. 21.802, obnoven dne 11. února 1864
č. 5992. — Politickým úřadům první stolice rovněž náleží k těmto
lesům dohlížeti
a míti bedlivého zření k tomu. aby se lesních
zákonů náležitě šetřilo. Gub. nařízení ze dne 15. května 1824
č. 7845, 22. ledna 1836 č. 847. Srovn též cís. patent ze dne
5. dubna 1754; dv. dekret ze dne 13. prosince 1794 č. 11.338,
ze dne 14. února 1817 č. 2435, 27. dubna
dne 12. září 1824 č. 45.881 atd.“:

1822 č. 41.312 a ze

0 prodeji dříví ze zádušních a fat-ských lesů platí

v krátkosti tyto zásady:
'
_1. Den, kdy se bude dříví úředně přijímati
a prodá
vati, má patronátní úřad příslušnému duchovnímu správci v čas
oznámiti
(výnos českého místodržitelství ze dne 1. září 1897
č. 95.980).

2. Dříví má se prodati veřejnou dražbou,
o níž třeba
sdělati protokol,
který má i farář podepsati (gub. nařízení ze
dne 3. března 1825 č. 7112 a shora uvedený místodržitelský
výnos).
3. Ve dražebním protokole třeba poznamenati jednotlivé

druhy prodaného
obnos,

dříví a spolu stržený za ně peněžitý

a mimo to při jeho předložení místodržitelství dokázati,

že nebylo více dříví zporáženo,

než bylo příslušnýmidozor

čími úřady povoleno. Dražební protokol má _sek zádušním účtům
přiložiti. Gub. nařízení ze dne 3. března 1825 č. 7115.

Ohledně popsání a systemisování

lesa platí nařízení

gub. dekretů ze dne 15. května 1824 č. 7845 a zvláště ze dne.
22. ledna 1836 č. 847, jež takto stanoví.:
1. Zádušní a farské lesy mají dle předpisů o správě lesů

zevrubně

býti

pop_sány“) a popis ten s lesními účty zem

skému řízení k prozkoumání, vztažitě ku schválení předložen.
*) Tato t o l ik r át o p a k o v an a vládní nařízení v příčině povinného
dozoru politických úřadů k zádušním a farským lesům jsou pádným důka—
zem' že skutečnost za těmito, zajisté dobrými nařízeními nemálo pokulhává,
čeho bohužel i zkušenost dosvědčuje.
3) Popis jakož i systemisování lesa má býti zevrubnéa náležité. Proto
třeba přesně udati:

!
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2. Politické úřady mají míti zření k tomu,

aby se řečená

lesy přílišným porážením dříví nep ustošíly
a nemýtily větší
plochy, než je dle hospodářského lesního plánu ustanoveno a pří
slušnými úřady povoleno.
3. Vykácené lesní plochy mají se opět zalesnití,
aby se
les dle platných zákonitých nařízení v celosti zachoýal.

4. Rozpočetnákladu na kulturu

a zalesnění

.'

vykácených

ploch třeba řízení zemskému k posouzení a schválení v náležitý
čas předložiti. ")

5.'Politické úřady mají toho dbáti, zdali benehciáti (po
případě i jiné dle zřizovací nebo nadací listiny oprávněné strany)

ze zádušního nebo farského lesa náležející jim dříví skutečně
a dle ustanovení
těchto listin dostávají, a jestliže tomu tak

není, mají se příčiny toho vyšetřiti.
6. Shledají-li jmenované úřady po této stránce vady a ne
dostatky, mají k odstranění jich v zájmu súčastnčných stran jakož

i v zájmu a pro ochranu lesa vhodné

návrhy

řízení zem

skému činiti.
7. Patroni mají ve vlastním zájmu naléhati na to, aby jejich
zástupci a lesní orgánové svým povinnostem řádně zadost čí
nili a každému nenáležitému spravování zádušních a farských
lesů se zabránilo, ježto jsou za lesní správu dotyčných orgánů

zodpovědni5|



8. I bisk. konsistoře mají k tomu jak Sluší přihlížeti, by se

dosud uvedených nařízení náležitě

šetřilo.“:

Srov. gub. na

řízení ze dne 29. května 1845 č. 30.005, dle něhož mají bisk.
konsistoře k tomu přihlížeti, aby se svrchu citovaného gub. na
řízení ve příčině popsáni a systemisováni zádušních a farských

-1. Rozlohu a výměru lesa vůbec,
zvláš

2. výměrujednotlivých

částí lesa dlejehostavu avzrůstu

ť, an se řádné vyznačí plocha s výměrou
a) kde je les již dospělý, tak že se může káceti,
b) kde je les mladší, který se porážeti nemůže,
c) kde je lesní mládí a kolik roků staré,
(1) které a jak velké plochy zabírá lesní kultura
paseky a t. d. ——
Obsahuje-li les různé druhy stromů, na př. je-li část lesa les smrkový, část
les borový nebo březový atd., rozumí se, že třeba to v popise o systemiso
vání lesa správné udati.
') Rozpočet a_vůbec všecky správy zádušního a farskeho lesa se týka
jící listiny mají býti příslušným farářem, jakožto spolusprávcem zádušního
jmění a tudíž l těchto

lesů (% 41 zák. ze dne .7; května 1874 č. ř. z. 50),

podepsány. Srovn. výnos česk. místodržitelství

Č. 189.973.

5) Zřejmo, že _mají patronátní

ze dne 29. prosince 1897

úřady vůči zádušním a l'arským lesům

mnohé a značně povmnosti, a duchovní správcové budou podporovati jen
vlastní zájmy, budou-lí, jakož je jejich po vinností,
k uvedeným —-za
jisté dobrým a moudrým — nařízením náležitého míti zřetele a na jejich
přísné provádění naléhati.
“) Proto _obsahují visrtační akta s výslovným připomenutím vládních
nařízení, jmenovrtč gub. výnosů ze dne 15. května a í2. září 1824 č. 7845
a 45.881, více důležitých otázek o zádušním a farském lese, jež mají beneli

ciátí přesné

a svěd o mité zodpbvídati, by se mohla v pádu potřeby

vhodná opatření učiniti.

'
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lesů náležitě

šetřilo

a lesní hospodářské plány řízení zem—

skému k schválení předkládaly. 7)

Beneficiát není'

oprávněn

zavésti takový způsob les—.

ního hospodářství, jímž by lesní požitky jeho nástupce v obročí

byly zmenšeny. K takové změně, zvláště ku zkrácení

doby

střídavého porážení lesů, třeba úředního povolenís) Výnos če
ského místodrži'telství ze dne 26. dubna 1877. Srovn. též gg 38.,

49. a 51. zák. ze dne 7. května 1874 č. ř. z. 50.

Jestliže vázne na „lese nějaká slu že b n 0 st, jak to bývá
při lesích zádušních, třeba, aby se takový les udržoval
a
vhodným způsobem trvale
se v něm hospodařilo. jaké mají
v takovém případě býti požitky lesní a mnoho—li jich býti má,
ustanovuje se lesním plánem hospodářským. Cís. patent ze dne

3. července

1852 č. vl. !. 250.



Dřívímá se káceti na podzim

nebo

v zimě a nepro

dleně se zdělati a z lesa vyvézti; při tom má se dáti bedlivý

pozor, by stromům vedlejším a lesnímu mlází se neuškodilo.
_Týž patent. 9)

Patronátní úřadové, po případě lesní orgánové, jsou povinni,

o zádušních a t'arských lesích každého róku řádné
a podrobné účty skládati s vyplněním všech rubrik, jež se týkají
příjmů i vydání. Nařízení česk. gubernia ze dne 14. února 1817
č. 2434, 17 ledna 1823 č. 1291, 17. dubna 1829 č. 3800. '"l

Užitek ze zádušních lesů má se i ve výtazích
ze zádu—
účtů náležitě uvésti, jinak výtah příslušné správě lesa

šních

k opravení vrátiti. Gub, nařízení ze dne 17. dubna 1829 č. 3800.

Učty o dříví ze zádušních lesů kostelůsoukromého patro
nátu netřeba, vyjma důležité případy, zemskému řízení k pro
zkoumání zasílati. Učty takové mají se schváliti okresním hejtman

stvím, když je okresní dozorčí lesní

zkoumav, bezvadnými
dobré

zdání

shledal

úřad, dříve je "pro

a když bisk. konsistořsvé

o nich byla podala. Výnos česk. místodržitelství

ze dne 4. května a 4. srpna 1898 č. 17.664 a 70.798.
Dle š_41 a 42 zák. ze dne 7. května 1874 (ř. z. č. 50) je

beneficiát spolusprávcem zádušního jmění. “) 7,této zásady plyne,
7) Jestliže by se v ohledu tomto vyskytly obtíže, má se dle cit. gub.
nařízení požádati politický úřad za intervenci.
„) Totéž platí o lesích církevních jednot a korporací.
'
91Podrobné předpisy o stlaní, chvojí, pasekách a t. d. obsahuje týž
eis,

patent.

—

'") Z těchto o pětovaných

_

gub. nařízenío vedení řádných lesních

účtů jde najevo, že příslušné lesní správy nařízení tech valně nedbaly a,
jak zkušenost učí, ani nyní zcela přesně jich nezachovávají, tak že třeba ne

jednou v zájmu samých

lesních

orgánů

(na př. žádají-li za odměnu za

dozor k zádušnímu lesu nebo za tak zv. akcidenci) na zdělání řádných les—
ních účtů mocně naléhati, by se mohly politické Správě země jako od ů

vodnění žádosti zaslati.
,
l')Tyto opětné, na starších guberniálních dekretech spočívající vý
nosy v téže záležitosti jsou zřejmým dokladem, že mnohé patronátní úřady
vládních nařízení o správě zádušních (a farských) lesů jak se sluší nešetří,
an se řízení zemské po mnohých nemilých zkušenostech aneb dokonce ná
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a) že mu náleží i spoluspráva

zádušního

lesa an

tvoří tento část jmění zádušního;

b) že jsou zádušní lesní účty podstatnou částku

zádušních účtů vůbec, důsledně,
'
c) že je patronátní úřad povinen i tyto účty faráři k pro

hlédnutí,

vztažítě ka\schválení

každého roku předložiti;

mimo to

d) má příslušný farář výkaz o poráže ní dříví jakož
i protokol
o dražbě dříví v zádušním a í'arském lese vždy
podepsati; dále
ta) má se mu den, kdy se bude dříví příjímatí a veřejnou
dražbou prodávati patronátním úřadem v čas oznámíti a
[) hospodářský s vyššího místa potvrzený lesní

plán

za

příčinou náležité evidence o stavu lesa k nahlédnutí předložiti, by
mohl o kanonické visitaci o stavu zádušního lesa, o zásobách
poraženého dříví a t. d. náležitou správu dáti. Výnos česk. místo
držitelství ze dne 3. prosince 1894 číslo 104.905, 1. září 1897
č. 95.980 a 29. prosince 1897 č. 189.972; posléze

j) má patronátní úřad zádušního

hajného

po případě

hajného farního lesa. vždy ve srozumění
s příslušným benefi
ciátcm ustanovítí. Týž místodržítelský výnos; podobně rozhodlo
zemské řízení v mnohých jiných případech.

Lesním úřadům povoluje se z každého zlatého,
strží za prodané

akcidence,

dříví ze zádušního lesa,

který se

10 krejcarů tak zvané

když své povinnostiřádně plní a les v dobrém.

stavu udržují. ") Gub. nařízení ze dne 25 listopadu 1773 a ze dne
14. srpna 1845 č. 46.318.
Patronátní úřady a jejich orgánové nemají práva na akci
denci ani na odměnu za dozor k zádušním a farským' lesům aneb
když konají cestu ke dražbě dříví v těchto lesích (cestovné a diety),
protože tyto výkony patří povmným lunkcím patronátního úřadu. ")
Gub. nařízení ze dne 13. dubna 1844 č. 19.866.
sledkem podobných stížností

vidí nuceno,_již dá vn o vydané předpisy

o správě lesů o b no vítr a na přesné jich zachovávání s důrazem naléhati,
co bylo by zádušnímu jmění a dotyčným lesům jenom na prospěch. Než
i duchovní správcové měli. by _lcsmch předpisů jak se sluší dbáti ai lesního
hospodářství bc_dlivčsr všímatí, ani jsou za ně s patronátními úřady s polu
z o d p ovčd n i. Vede-h sr mnohý patronátní úřad ve správě zádušníhojmění

a ještě více zádušního lesa nejednou tak, jakoby tu faráře jako spolu
Svaco tohoto
jmění (š 4_1.a 42. zák. ze dne 7. května 1874 ř. z. č. 50)
ani nebylo, il. ignoruje-lí se jeho právo v tomto oboru bud' z neznalosti
zákona aneb z jiných málo_ch_valných příčin téměř docela ——
jak'bylo za dob

joseíinismu a státního absolutismu ——
nemůže se všecka vina svalovati na
často střídajíCí
se organy patronátnich úřadů ;. nejednu příčinu k to—
muto politování hodnému stavu zavdal nezřídka ——
duchovní správce sám.
") Gub. dekret ze dne 16. dubna 1847 č. 12506 stanoví tuto akcidenci

'(Stammgeld) z každého
mají

sáhu prodaného dříví. Dle tohoto dekretu ne

vlastně lesm uřady právo na akcidcnci, poněvadž gub. výnos 'ze dne

25. listopadu 1773 platil pouze o lesním personálu panství
černo
kostelcckého,
kteremu byla akcídence za dohlídku k tamním zádušním
farským lesům a_pěstovám lesní kultury povolena.
13)Vpraxí však nezachovává se vždy toto nařízení; zvláště vojtovní
komissaří
čím v tomto 1 v nném ohledu rozličné požadavky, nejednou
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Romanarum (JongregatiOnum decreta novissima.
Spisy Schellovy dány na index.
Sacra Congr. lůmorum ac Revmorum S. R. (Í. li. Cardina—
lium etc. damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias
damnata atque proscripta in [ndicem librorum prohibitorum re—

ferri mandavit et mandat, quae sequuntur Opera:
»Katholische Dogmatike, in sechs Btichern, von Herman Schell,
DoktOr der Theologie und Philosophie, Professor der Apologetik
an der Universitat Wiirzburg, Paderborn, Ferdinand Schóningh,
1889—1893.
»Die gottliche Wahrheit des Christenthumsa, in vier Bitchern,
von Dr. Herman Schell, Prolessor der Apologetik an der L'nivm'
sitiit Wt'irzburg. Paderborn, Ferdinand Schóningh, 1895—1896.
»Der Kathólicismus als Princip des 1"ortschritts<<, von Dr. Her—

man Schell, Professor der Apologetik und derzeitigem Rektor der
Universitát Wiirzburg. Witrzburg, Andreas (]óbel. *1897.
»Die neue Zeit und- der alte (llaubel. I'line culturgeschicht
liche Studie von 1)r. Herman Schell, Professor der Apologetik an
der Universitat Wiirzburg. Wůrzburg, Andreas (jobel, 1,898.
Duggan Jacobus, Auctor Operis, cui titulus »Steps towards
Reunion—x,prohib. Decret. 1. Sept. 1898, laudabititer se subiecit
et opus reprobavit.
Zurcher (,lcorgius, Auctor Opcris. cui titulus »Monks and
their decline: prohib. Decr. 1.'Sept. 1898 laudabiliter se subiecit
et opus reprobavit.
Itaque nemo cuiuscumque gradns et conditionis praedicta
opera damnata atque proscripta, quocumque idiomate, aut in po
sterum edere, aut edita legere vel retinere audcat etc.
Quibus SS. D. N. Leoni Pp. Xlll per mc infrascriptum S. [. C.
a Secretis relatis, S. S. Decretum probavit, et promulgari prae
cepit. In quorum Hdem etc. Datum Romae die 23._l'“ebruarii 1899.

An dreas Card.'Steinhuber'Praefectus

Loco i Sigilli
'
Fr. M. Cicognani O. P., a Secretis.
Die 24. Februarii 1899. Ego infrascriptus Mag. Cursorum
testor supraclictum Decretum aftixum ct publicatum fuisse in Urbe.

Vincentius

Benaglia Mag. Curs.

inárok na zvláštní, dosti značnou odměnu za intervenci při lcanon ic ke

visitaci a za správu záležitostí
pouzečestný.

patronátních,

ač je úřad tento

Listy homilehické.

dee
\

Neděle V. po Velikonoci.

,

1. Jak užitečno jest nám se inodliti; 2. proč mnohdy
modlitby naše vyslyšeny nebývají.
»Proste a vezmete, aby radost vaše
dokonalá byla.:
jan 16, 24.

»Proste a vezmete, aby radost vaše dokonalá byla Cokoli
ve jménu mém žádati budete, obdržíte, kdo hledá, nalézá, kdo
tluče, tomu bude otevřenola jak krásná to přislíbení Boží. jak
krásná to přislíbení Spasitele! Vizme však, jak váží sobě mnozí
křesťané přislíbení těchto, jak mnozí hledají, jak prosí, jak tlukou?
Bohužel, zapomínají mnozí křesťané na přislíbení tato, zapomínají
hledati, prositi, tlouci, aby nalezliaobdrželi, vlažnýmianedbalými
jsou mnozí křesťané v té nejsvětější povinnosti našeho sv. nábo
ženství -— v modlitbě. ]sou pak i mnozí, kteří na modlitbu zcela
zapomínají, mnozí pak se sice modlí, ne však tak, jak by se
modliti měli. To nutí mne dnešního dne, abych vyložil vám:

l. jak užitečno ješt nám se modliti azároveň,abych

poučil vás

2. proč mnohdy modlitby naše spasitelných
účinků se míjí a vyslyšeny nebývají.

O Bože, jenž jsi nám dal Ducha Svého. v němž k Tobě
voláme: Abba, Otče! Dejž nám pravé horlivosti a synovské dů—
věrnosti k Tobě.

Pojednání.
1, Abychom

lépe poznali, jak potřebno a užitečno jest se

modliti, uvažme, co jest modliti se. Modliti

rozmlouvati

se jest s Bohem

Ejhle, jaká to čest pro nás! My bídní a ničemní tvorové se
svým Stvořitelem rozmlouvati můžeme, ku svému Pánu a Bohu
přístup máme, jej Otceminazyvatm Jemu jako svému nejlepšímu
příteli všechny své těžkostí vyjeviti můžeme, k Němu se ve všech
Rádce duchovní.
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strastech, bídách a pronásledováních svých utéci můžeme. Za
jakou čest pokládáme sobě to, pakli k nějakému mocnému pánu
přístup nám dovolen! Nejmilejší! za jakou tedy čest, ba štěstí
sobě pokládati musime, že s králem všech králů, pánem nejmoc—
nějším rozmlouvati můžeme. O, jak bychom tedy, uváživše dobře,
co jest modliti se, mohli býti vlažnými a váhavými v modlitbě?
Než bohužel, jak mnoho jest křesťanů, kteří snad celý den mysli
své k Bohu nepovznesou, na Boha v modlitbě nevzpomenou, Boha
neprosi, Bohu neděkují ——a proto bývají také od Boha opuštění.
Bůh vzdaluje od nich pomocnou ruku Svou. »Vy nebéřete,<<praví
sv. jakub, »protože neprosíte. jen ti, kteří Boha upřímně žádají,

dobrodiní jeho hodnými se činí.a
Ano, smutné jest to, že dosti jest křesťanů, kteří se docela
stydí rukou svých k nebi pozdvihnouti a o pomoc k Bohu volati.
O, člověče, bídný tvore zemský! Zda myslíš, že Bůh tvé služby,
tvé chvály potřebuje? On Sám Sobě 'dostatečným jest, On byl
a jest nejblahoslavenějším a nepotřebuje kblaženosti Své žádného
tvora. Nepotřebuješ-li ty jeho? Od koho máš vše.> Nemůže li On
vše tobě odejmouti, 'an ty nevděčností svou dobrodiní jeho ne
vděčným se stáváš? O. jak bidným bys byl, kdyby Bůh pomocné
ruky Své od tebe' vzdálil!
Nechtějme nikdy, nejmilejší, tak nevděčnými býti. nechtějme
nikdy zapomenouti, že bídná & potřebná stvoření jsme, která
pomoci

Boží potřebují

———
nechtějme

tedy

nikdy

zapomenoutí

upřímně Boha () pomoc prositi. Nebuďme vlažnými, nýbrž hor
livými v modlitbě své! Hodina ta, ve které s Bohem. svým roz
mlouváme, budiž nám nejvzácnější, modliti se budiž povmností
naší nejsvětější.

Vrouci modlitba zvláště síliti nás bude ve všech

našich úzkostech a žalostech útěchy a posily nám dodá.
jak ulehčí se člověku bolem sklíčenému aztrápenému, když
bol svůj aspoň s přítelem svým sděliti může. víme z vlastní zku-
šenosti. A přítel ten přece častokráte, ačkoli by chtěl, nemůže
nám ničím jiným přispěti, než že nás polituje, nás potěší; pomoci
nám nemůže. Zda ale Bůh pomoci nám nemůže? jeho moc vy
pravují nebesa i země, jeho přislíbení patrna a zjevna jsou a On
věrný jest v slibech svých. »Vzývej mne—,apraví Bůh v žalmu 49, 15.,
»v den soužení a vytrhnu tebe.“ >l—llcdejtea naleznete, tlucte
a bude vám otevřeno, proste a obdržítenl
_
Proti tobě zuří nepřátelé a hledí tobě uškoditi — pozdvihni
mysl svoji k Bohu, pros Boha — a když Bůh s námi, kdo proti
nám? »Nebo cizí povstali proti mně a silní hledali duše mé:
a nepředstavili Boha před obličej svůj. Neb hle, Bůh zpomáhá

mně, a Hospodin jest ochránce duše mé. Obrat zlé na nepřátely
mě a v pravdě Své vyhubiž je.: Zalm 53. Pane, kříži obklíčili
mne nepřátelé moji, ale ruka Tvá mocná může kříže ty se mne
sejmouti, Ty můžeš tu hořkost které jsi mi okusiti dal, opět ve
sladkost proměniti. Ty přispěješ mi Svou milostí, abych vše sná—
šeti mohl s odevzdaností do svaté vůle Tvé. O zajisté, takové
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pozdvižení mysli k Bohu člověka posilnití a srdce jeho spokoje
ností naplniti může. Ten účinek Písmo sv. modlitbě připisuje
a příklad Spasitele našeho toho dokazuje. V strašné hodině té,
ve které Sobě Spasitel na všechna muka, která podstoupiti Mu
bylo, i na 'nevděk lidský vzpomíná, v té hodině, kdy duše jeho
nejvýš zarmoucena byla,. jak Sám praví: »Smutná jest duše má až
k smrti: -- tam na hoře Olivetské co činí Spasitel? Modli se.
V modlitbě útěchu hledá a nalézá. A kde čerpali posilu & útěchu
všichni svatí, všichni mučenníci Páně? V modlitbě. Daniel vjámě
lví, tří mládenci v peti ohnivé, sv. Pavel v žaláři, k Bohu volali
a Bůh pomohl jim a z nebezpečenství jich vysvobodil. A vzpo
meňme sobě, Nejm. na posvátný náš Hostýn a tu nejlépe se pře
svědčíme, co zmůže modlitba. Roku 1241 byli Moravané na Ho
stýně od Tatarů obklíčeni a snášeli již hroznou žízeň. [ odebrali
se všichni do chrámu Páně a tam prosili Boha o pomoc. Modlitba
jejichje vyslyšena. Najednou vyšel mráček, zahučel hrom a spustil
se hojný dešť, tak že všichni žízeň uhasili a občerstvilí se na duši
i na těle. V dějinách českých množství máme příkladů, co zmůže
modlitba. Když r. 1126 císař německý „Lothar do Cech s velkým
vojskem vrtlil, tu Soběslav [. kníž. české a Cechové, všichni před bitvou
dali se plným hrdlem do zbožného nápěvu: »Gospodi, pomíluj
nyl jesu Kriste, pomiluj nylc a zuřivě na nepřítele se vrhli
a zbožnou modlítbou,vydobyli slavného vítězství u Chlumce dne
18. února 1126. A kdo z vás, Nejm. zde přítomných, již na sobě
nezakusil těch účinků zbožné modlitby? Kdo z vás by mohl říci:
Mně ještě nikdy zbožná modlitba neprospěla? Kdo zbožně
k Bohu v modlitbě se utíká, toho jistě Bůh vyslyší.

Modlitba jest tou nejlepší zbraní proti poku—

šení a hří'chu.

Mnohým velkým nebezpečenstvím vydáni jsme my křehci
lidé. Bojovati jest nám proti tělu, proti světu, proti ďáblu. My
stále/jsme v pokušení. A jakou zbraň dal nám Spasitel náš?
»Bděte a modlete sea tak pravni nám. Modlitba jest tou nejlepší
zbraní v pokušení. — Vždyť není ani možno, aby člověk, který
modlitbou mysl svoji k Bohu povznáší, v pokušení klesl a ku
hříchu svolil. Co zachránilo ]osefa Eg. a ctnostnou 'Zuzanu od
hříchu? ——Vzpomněli sobě na Boha, vzpomněli sobě, Bůh mne vidí,

povznesli mysl svou k Bohu. Kdo se modlí, ten nehřeši, ten tak snadno
ku hříchu nesvolí, kdo na Boha zapom ná, kdo se nemodlí, ten
velmi snadno v pokušení klesne.
Ty snad bohat jsi a Bůh obdařil tebe statky po/emskýmí.
_, Nezapomeň však, že, co máš, od Boha máš a modlí se za to,
děkuj Bohu za všechno. Věz, že i bohatství je příčinou mnohých
hříchů, pýchy, lakomství, nestřídmosti a mnohých jiných. Pros
Boha, aby chránil tebe hříchů těchto.

2. Modlitba mnohých však vyslyšena nebývá.

A proč? Protože nemodlí se tak, jak by modlíti se měli,
nemodlí se z.! to, zač modliti se slušno a spravedlívo jest. Které
jsou asi ty překážky, proč modlitba naše vyslyšena nebývá?
24*
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Mnozí lidé modlíse, abych se obyčejnou mluvou
vyjádřil, jen tak.
Bez přípravy, ze zvyku toliko se modlí a nevzpomenou, že
rozmlouvati mají v modlitbě s Bohem Vyslovují slova. mysl
jejích ale jinými věcmi se zaměstnává. Při modlitbě na Boha ne—
pamatují. jak by taková modlitba mohla býti Bohu milá? Takovou
modlitbu Bůh nevyslyší. »Tento lid,c dí Spasitel, »ústy mne ctí,
ale srdce jejich daleko jest ode mne.: A napominá nás: »Nebuďte
podobni pohanům, oni mnoho slov užívajíce, domnívají se, že by
pro mnohé své mluvení vyslyšení bylin Představme si, jen co
činíme, máme-li nějakou prosbu velkému pánu přednésti. Každé
slovo uvážíme, které mu přednésti chceme, na všechno se připra
víme, prokazujeme jemu \'šemožnou uctivost a pozornost, jak
vjeho přítomnosti najevo dáti se sluší. Naproti tomu před Boha,
krále všech králů, který vždy prosbu naši vyslyšeti ochoten jest,
beze vší uctivosti předstupujeme. Ncodsuzujeme-li tedy sami sebe.>
jak by mohla taková roztržitá modlitba v nás spasitelně účinko
vati, když na Boha při ní nemyslíme? jak bychom mohli takovou
modlitbou k vděčnosti povzbuzeni býti, když na dobrodiní božská
sobě při ní nevzpomeneme? jak bychom mohli takovou modlitbou
v hříších & pokušení posilnění býti, když sobě na neskonalou
lásku & moudrost Boží nevzpomeneme.> jak bychom mohli k po—
lepšení povzbuzeni býti, když sobě ani velikost svého provinění
ani neskončené milosrdenství Boží při modlitbě na mysl neu
vedeme,> Nejm. nebudme podobnipohanům,kteří mnoho slov užívají
a myslí, že by pro mnohé mluvení vyslyšeni byli.
Proč Bůh často modliteb našich nevyslyší,jiná příčina jest,

že se svědomím hříchy obtíženým k Bohu přistu
pujeme.
'

wVíme, že Bůh hříšníků neslyší,. praví Písmo sv. Nadarmo
tedy, ty závistivý, nelaskavý, nemilosrdný žádáš smilování od Pána,
— když sám nad bližním svým se nesmilováváš. Nadarmo ty ne—
spravedlivý dovoláváš se u Boha spravedlnosti, sám škůcem bliž
ního jsa. Nelze tobě člověče pyšný s důvěrností mysl k Bohu
pozdvihnouti, poněvadž Bůh se pyšným protiví a jen pokorným
dává milost svou.

_

»Modlitba čistá,: praví sv. Augustin, »proráží nebesa.: Ach,
kdybyste vy nemluvňátka, která po křtu sv. v náručí matek svých
spočiváte, kdybyste vy za nás modllti se mohla: jak Bohu milá
a nám prospěšná byla by modlitba vaše! Než, bohužel, člověk
nemodlí se dříve, až jest hříšnlkem, a když srdce nepravostmi
překypuje, ústa oplývají modlitbou. Není tu pomoci, aby hřích
odstraněn byl? Pokáním očist'me srdce své a pak proklestíme
takořka modlitbě cestu k nebesům. Vzhlédne zajisté Bůh na
prosbu spravedlivých, protože v ní zalíbení má.
Než pomyslí si někdo z vás: vždyt vidívám lidi bohabojné zkrou
šeně se modliti a přece žádné pomoci od Boha nedocházejíř
Proč aspoň ti věrní a kající vyslyšeni nejsou? Snad lidé tito ne—
prosí o. to, čeho ku spasení věčnému potřebí jest, ale spíše jen
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o časné, ano častěji i o hříšné věci Boha žádají a to opět jiná jest

překážka, proč modlitba naše nebývá vyslyšena Kristus Pán
pravil: »Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jehOc;
spolu také přislíbil: :Vše ostatní bude vám přidáno.: Není dosti
na tomto přislíbení Spasitelově, není dosti na tom, že nám Bůh
udílí, čeho ku spasení nám prospěšno bude? Obzvláště, když my
často nevíme, čeho žádáme a často o věci prosíme, které by nám
skutečně škodlivy byly. jak mnohý dychtil po bohatství! A byl
šťasten, když zbohatl?
Nikoli. Ztratil spokojenost mysli své,
upadl v pokušení, v osidlo ďáblovo, slovem bohatství bylo příčinou
jeho časného i věčného neštěstí. A tak ve všem dle napomenutí
Kristova nejprve vyhledávejme království Božího a spravedlnosti
jeho, žádejme, co ku spasení věčnému nám potřebno, ostatní za
nechejme Pánu, který nejlépe ví, co ku spasení našemu i časnému
dobru užitečno jest.
„<

*

*

Poznali,jste Nejmil.,jak potřebno a užitečno jest se
modliti.

Potřebno, poněvadž slabí a křehcí tvorové jsme již

pomoci Boží stále potřebují. Užitečno, poněvadž vroucí modlitba
sílí nás v křížích, mysl naši upokojuje, mocnou zbraní “jest nám

v pokušeních. Nebývá snad modlitba naše vždy vy'sly
šena. A proč? Poněvadž sami nehodnými se činíme. přistupujice
k Bohu beze vší přípravy, s myslí roztržitou, srdcem hříchy ob
tíženým & nežádajíce Boha, jak se sluší, o to, co k spasení našemu
potřebno jest, ale často o věci časné, malicherné, mnohdy i hříšné.
Tudíž sami příčinou jsme, proč modlitba naše vyslyšena nebývá.
Bůh i dále jest ten dobrotivý a mocný Pán, který stále připraven
jest nás vyslyšeti a dobrodiní nám prokázati. Modleme se jen
k němu rádi a ochotně, přistupujme k trůnu velebnosti jeho se
srdcem čistým a zkroušeným, a pak zajisté, zač prosíme, bude
nám dáno, co hledáme, nalezneme, a bude nám otevřena brána
radostí nebeských. Amen.
_
Fran. Čech, kaplan v Saraíicích. (Morava).

Svátek Nanebevstoupení Páně.
V nebi jest blaný pokoj, svatý mír a láska.
»I vzat jest do nebe..
Mar. 16.

Zplesala dnes krásná hora Olivetská, zastkvěla se leskem ne
obyčejným, vstupujeť na ni opětně náš božský Spasitel, Bůh věčný.
Dnes nepřichází na ni, aby trpěl, nýbrž aby zjevil Svou slávu. Zde
dokonavá pouť života pozemského. jest tomu právě 40 dní. co
Pán vstal z mrtvých, a tu přichází naposled se Svými věrnými
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apoštoly, aby se snimi rozloučil. I žehná jim a ubírá se do nebe,

vstupuje na nebesa. »I vzat jest

do nebec

Ukončen pobyt

jeho na zemi, a odchází opět k Otci. již satanu kořist uloupil,
člověčenstvo vykoupil. Otevírá se dnes zlatá brána nebeská,—andělé
před Ním padají, když Král slávy vstupuje, a Otec podává Mu
žezlo věčného kralování na pravici Své.
Apoštolové hleděli za Pánem na nebesa vstupujícím. I my
za ním hledíme dnes, a dojista se v srdci nás všech vroucí ozývá
přání, abychom i my jednou za Pánem do nebe se dostali, Přání
toto jest zcela spravedlivé, slušně a odůvodněné; vždyť.jest nebe
tak krásno a cesta do něho snadna.

Proto minim též dnes o krásném

nebi k vám promlu—

viti, abychom se tam všichni dostalijistou cestou.
Poslyšte mě.

Pojednání.
a) Všickni máme na světě jeden cíl, a ten jest dosáhnouti
život věčný, dostati se do nebe. K tomu cíli stvořil nás Bůh,
abychom spasení byli.
I táže se mnohý: Co mě čeká v nebi?

Tam jest, milý křesťane, blahý pokoj, svatý mír

a láska.

'

jak mnoho věcí znepokojuje človeka na světě. Bída, soužení,
kříže, sváry, nepřátelství bodají srdce naše a je znepokojují.
V nebi, moji drazí, věčný pokoj, mír, pravý odpočinek čeká nás
po všech zemských útrapách. I volá tudíž sv. Pavel Řím. 14, 19:
»Protož následujme toho, co jest ku pokoji. .

Země tato jest mistem bojů a utrpení.

Sluncepo

koje pravého vzejde nám nad hvězdami.
Tam utichnou veškeré žádosti pozemské, jež člověka denně
znepokojovaly, na něž i sv. Pavel běduje a nařiká lxím. 7, 23.:
»Ale vidím jiný zákon v údech mých, kterýž odporuje zákonu
mysli mě, a jímá mě pod zákon hříchunr V nebi panovati bude
pravý pokoj duševní; vždyť veškera touha a přání srdce tam
budou splněny. Ž. 35, 9. »Opojeni budou zhojnosti domu tvého,
a proudem rozkoše své napájeti je budes, . volá David.
V nebi nalezne každý, čeho si bude přáti a co miluje, a ni
čeho si nebude přáti, co by tam nebylo. Bůh všechněm postačí,
a v něm nalezne tudíž každý nejvyšší blaho a své uspokojení.
V nebi není více „nepřátelství ani boje, nýbrž tam panuje úplná
bezpečnost a jistota; vždyť tam nedosáhnou šípy světa ani pekla.
Tam nás obklíčí ustavičná láska. jež tam jedině panuje. Nekonečnou
láskou miluje a jest milován Bůh trojjediný, nevýslovnou láskou
milují andělé a svatí. »Meanebešťanya, dí sv. Augustin, »panuje
svornost & láska.< — Právem se říká i o rodinách, v nichž svor
nost a láska pravá se uhostila, že mají nebe na zemi. Neoblaží
peníze, nečiní člověka šťastným mohovitost, statky a blahobyt, ale
svornost a láska.

jaká to pro nás pobídka! Jak krásný a vznešený cíl kyne
nám z výsosti, z města nebeského, z města, v němž sídlí pravé
blaho a pravá, nehynoucí radost. Zde na světě každý toužíme po
blahu, po radosti. A hle, tato touha uskuteční se v nebi; vždyť
tam blaženost neskonalá, nevýslovná, o níž zde na světě ani po
nětí nemáme. Toliko na výroky Písma se. odvolávám. »Radujte
se a veselte se, praví nás božský Spasitel; neboť odplata vaše
hojna jest v nebesích.: Mat. 5, 12. A sv. Pavel píše: .ueho oko
nevidělo, ucho neslyšelo, a na srdce lidské nevstoupilo, připravil
Bůh těm, kteří Ho milují.: [. Kor. 2, 9. »Snáze jest povědítí, co
v nebi není, než co tam jest,c praví sv. Augustin. A tato radost,
toto blaho nepomíne, jestiť to život věčný, »blaho nevadnoucí,—x
[. Petr 3,4. Zivot na věčnosti, v blaženosti věčné, jest nesmrtelný,
tam nekonečná panuje blaženost, tam jest den bez večera, slunce
nikdy nezapadající. To vše my lidé smrtelní, k časnosti odkázaní
ani pochopiti nedovedeme, že věčnost rozumem nepochopíme
nikdy.
Proto není také na světě snahy chvalitebnější, činů zásluž
nějších, cíle krásnějšího nad ten, k nebi spěchati, po nebi toužiti,
zásluhy hledati pro život věčný.
'
Byt nám někdo na světě trůn se vším leskem sliboval, byt
nám statky nabízel pro život vezdejší, nic se nevyrovná radosti,
jež nás čeká na věčnosti. [ snažme se ze všech sil, nebe, krásné
nebe dostati v odměnu po tomto časném životě: vždyt i cesta
k nebi není tak těžká.
b) jest sice pravda, že Spasitel pravil: »Království nebeské
násilí trpí,c Mat. 11, 12, jakož i: »úzká jest cesta, která vede do
nebe.—: Než dobrota Boží nevystihlá přeje si. aby všickni lidé
spasení došli, a proto nám ceštu k nebi usnadňuje, a to tím, že
nám staví před oči vzory, za nimiž máme kráčeti. Miliony bratří
a sester našich požívají radostí nebeských. Není země, není ná
roda, není stáří, není stavu, v němž bychom nečítali a nenalézali
svatých a světic Božích. »Viděl jsem počet veliký, jehož nikdo
sečísti nemůžou“ volá sv. Jan. Zj. 7, 9. A ti všickní touže cestou,
drazí v Kristu, musili kráčetí, kterou my, všickní po témže
moři nejistém pluli, jako my, tytéž boje musili podniknouti se
světem. tělem a ďáblem, jako my. [ dokonali šťastně své puto
vání, doplavilí se k bezpečnému přístavu nebeskému, a dobyli
sobě vítězství nad nepřáteli spásy. A hle, tak máme, ano musíme
činiti i my, chceme-li se dostati za nimi do nebe. Podobně nás
i tolikeré duse zbožné pobádají, abychom po nebi toužili. V každém
místě, v každé vesničce, na každé osadě má Hospodin své včrné
ctitele, své dítky; vídáme je, kterak statečně se ubírají ku chrámu
Páně ku sv. zpovědi, nedbajíce obtíží ni překážek, jen o duši pe
čují a tak se berou cestou rovnou k nebesům, konajíce své povo
lání dle příkazů Božích.

_

Totéž dokážeš i ty. milý křestane, s milostí Boží; cesta
tvá není příkřejší, temnější, a to tebe musí povzbudíti ku zmuži—
lému kráčení v před — k nebesům.
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Bojíš se ještě? Pohled, na cestě te'to máš vůdce dobré
i mocné. jsou to naši dobří andělé, kteří nám cestu připravuji.
ll. Mojž.23, 20. »Posílám anděla svého před tváří tvou, který by
připravil cestu tvou před tebou.<< A ti hledí na nás, ubohé pout
níky pozemské.
Láskou nejupřímnější nás obletují. a pečují nejpečlivěji o to,
aby uvedli duše naše do domova pravého, do příbytku nebe
ského. Suďte, může-li býti cesty r_ozkošnější nad cestu ve spo
lečnosti .dobrého ducha, anděla? Ceho bychom se báli, čeho
strachovali na cestě té? Dovede nás anděl náš tak bezpečně, jako
dovedl mladého Tob ášc do země Mcdské, a opět nazpět do domu
otcovského.
K tomu máme výbornou opatrovníci, ano laskavou matičku
při putování do věčnosti. Po boku matky nebojí se žádné sebe
menší, neb i dospělé dítko, cestu konati, vždyť jest při něm sta
rostlivá matka, jejíž ruka ochranná mu nedá ublížiti. A takovouto
pečlivou matku máme všichni malí i velcí, a tou jest — naše
sv. Církev, ta matka nejpečlivější o blaho a spásu svých dítek,
a to zdárných i nezdárných, které též volá, vybízí, a to od cesty
špatné na dobrou obrátiti hledí. ,Ode dnů dětství, ba od narození
se o nás stará, v mládí i stáří, ve zdraví i nemoci nás vede až
ku prahu věčnosti. St'asten člověk, který rád slyší hlasu jejího.
Praví Písmo sv. I. Petr. 5, 2. isluhům Církve: »Paste stádo
Boží, kteréž u vás jest, opatrujíce ho . . . podle Boha.: Sluhům
Církve, kněžím jsou duše křest. svěřeny. Těmi vedeni dosáhneme
bezpečně cíle svého.
Nad to má Církev sv. nejjistější prostředky k našemu spa
sení. Takým jest slovo Boží, jak dovodí sv., Pavel Zid. 11. 12.
»Pospěsnie tedy vjíti do toho odpočinutí. Zivát jest zajisté řeč
Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč ostrý.a Slovo Boží
nás od cest bludných odvrací: těší, oslazuje obtíže, vybízí, pod
něcuje, bychom statečně v před kráčeli. Tisíce příkladů pravdu tu
dotvrzují.
'
Přihodí se ovšem každému poutníku, že na cestě umdlévá,
unaven odpočívá a posiluje se způsobem všelikerým. I my kře—
sťané na cestě své, na pouti vezdejší k nebesům nejednou sláb
neme, ochabujeme, umdléváme, a proto potřebí i nám posily.
A kde ji nalézáme? jsou to zvláštní sedmery prameny milosti,
zdroje nevyčerpatelné, z nichž se nám síla prýští, a těmi jsou _—
sv. svátosti. Těch má vždy matička naše Církev v zásobě, těmi
nám tak ráda posluhuje a nám je udílí, by nás občerstvila. Nej
více ovšem tou, kterouž má nejsvětější, tělem a krví Samého
Krista Pána, kteráž jest nám posilou na cestě do věčnosti, a zá
vdavkem života věčného.

Touto velebnou Svátostí nasyceni neumdlíme, byt bychom
musili kráčeti pouští vyprahlou.
*

*

—377—
Znajíce,nejmilejší,krásu vlasti nebeské, i cestu snad
nou do ní, neuzndlóvejme, ale volejme: Vzhůru mysl, vzhůru
srdce! Opusťme, co nás k zemi vábí, co k světu ajeho rOLkoŠím
poutá. Putujme ku příbytkům věčně blaženým, kn vlasti nad
hvězdné. abychom se Spasitelem vzati byli do nebe, a s Ním se
věčně radovali.

Amen.

Josef Baar, bisk. notář a farář v Putimi.

Neděle Vl. po Velikonoci.
() zaslepenosti ducha.
»A to vám učiní, protože nepoznali
Otce ani mne.<
lan 16, 3.

Zaslepenost pohanů za času Krista Pána a před Nírn byla
veliká. Bůh je nechal jíti cestami svými, praví apoštol; ne že by
se byl o ně nestai'al, nikoli; ale aby v ohledu náboženském po
znali. že si sami pomoci nemohou; a proto i oni, aspoň mou—
dřejší mezi nimi, po Vykupiteli toužili, vzdychali
Té zkaženosti světa a zaslepenosti ducha měli apoštolé ká—
zati: »Posílám vás jako ovce mezi vlky.a
Dobré se vždy zlému protiví a zlé jest vždy nepřítelem
dobrého; nejdeť světlo s tmou, oheň s vodou, pravda se lží;
kteraké společenství má Kristus a Belialř
Tak i o křesťanech smýšleli.
Sueton praví: »Křesťane', druh lidí pověry zlé a záhubnéa;
aTacitus nazývá křesťanství »pověrou zlou azkázonosnoUc. Proto
Tertullian, hodnověrný spisovatel křesťanský z druhého století,
pravi v příčině té ve své obraně: »Pokládáš křesťana za člověka vin
ného všemi neřestmi a nenáviditele bohův, císařů, zákonů, ano
i veškeré přírody.: —
Proto Spasitel připravoval učenníky, řka: »Ven ze škol vy—
ženou vás, ano přichází hodina, že každý...
A láska jeho
omlouvá takořka ty pohany a zatvrzelce: »A to vam učiní, že
nepoznali ani Otce, ani mne:,
Č), zaslepenosti ducha! O, nejhroznější ze všech trestů, jehož
Bůh na člověka dopustiti

může;

a o té s pomocí Boží dnes! ——

Pojednání.
1. Nejhroznější ze všech, trestů, jež člověka stihnouti mohou,

jest z aslepenost

ducha

zatvrzelost srdce.

a z ní pochodící a s ní souvisící

Zlá jest slepota tělesná a nemůže takořka větší neštěstí
člověka potkati, než když oslepne; avšak horší jest slepota
ducha. Vidí a nevidí, slyší a neslyší; vidí cestu pravou a po
ní nejde; slyší pravdu, jí i přisvědčuje a zatvrzelým zůstává.
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Oč duch je vyšší než tělo, o tolik slepota ducha horší, než sle
pota tělesná.

2. Z čeho povstává?

le zlé, převrácené vůle. Sv. Auuustin praví: »Hřích ve
zlé vůli spočívá, tak že, kde zlé vůle není, o hříchu nemůže
býti řeči.:

3. Kdo jest toho příčinou?

a) Naše porušená

přirozenost,

která se klonívíceku

zlému,
k dobrému;
dědictví
»Od jiný
při
rozenostinežbyli
jsme dírky smutné
hněvu to
Božího.
< li l.Adamovo.
3. »Vidím
zákon v údech svých, kterýž odporuje zákonubamysli mé. : (ím.
7, 23. »Vidím to lepší a je schvalují, a přece to horší činím.;
Kdo té náklonnosti ku zlému hoví, kráčí záhubě své vstříc. Zivot
náš je boj.

b)Zlč řeči a příklady jiných (svět),když jim naslou

cháme, v iy jim přikládáme, jich následujeme. »Žádný ať vás ne
svede marnými řečmi, nebo pro takové věci přichází hněv Boží
na syny nevěry.<<»Clověka kacíře varuj se!: _ »Běda světu pro
pohoršení; neboť to musí býti, aby přicházela pohoršení; ale však
běda člověku tomu,lskrze kohož pohoršení pochází.:

c) Zlá našeptávání

zlého

ducha, pokušení; nebot“

»zlý duch ustavičně obchází, jako lev řvoucí, hledaje, kterou duši
by shltil, jemuž odpírati máme silni u víře.a [. Petr 5, 8. Kdo
jim naslouchá, dává se špatnou cestou. Proto se modlíme: »Tělo,
svět, ďábla přemáhámw

4. Ale čeho k tomu třeba?

.Stálé modlitby za dar a osvícení Ducha

S v a teh o.

Šalomoun prosil: „Když jsem viděl, že bych jinak zdrželivým
(od hříchu) býti nemohl, leč by Bůh mi dal, přistoupil jsem
k němu a prosil jsem ho. a Moudi 8, 21.

2 Modlitba je posilnění

jen vtom,

vůle, »nebovšeckomohu

kterýž mne posiluje Bůh,. praví apoštol. A: »Bůh

síla má a útočiště mé.: Z. 17,

3. Důvěra, že Bůh n\ás nedá zkoušeti

nad

s i l y n a š e.

Apoštol I. Kor. 10, 13. těší: »Pokušení vás nezachvacuj,
jediné lidské; věrnýt pak jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokou
šeti nach to, což můžete (snésti); ale učiní s pokušením také pro
spěch, abyste mohli snésti.<

5. Smutné jsou příklady zaslepenosti ducha

a Zatvrzelosti

srdce:

Lotr na levici; i kdy země se třásla,

skály se trhaly. jeho srdce zůstalo tvrdší, než skála. Jidáš, ikdyž
litoval, že zradil krev spravedlivou, přece se neobměkčil; židé,
zákonnici a l'ariseové, když jim Kristus Pán kázal, divy před nimi
činil, přece nevěřili. Proto pravil o nich Spasitel: »Kdybych byl
nepřišel a jim nemluvil hříchu by neměli; ale tak výmluvy miti
nemohou. Běda tobě Korazain, běda tobě Bctsaido. . Mat. 11, 21.
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Tot: ten hřích, o němž pravil Spasitel, »že nebude odpuštěn
ani zde, ani na onom světě: (proti Duchu SVA; ne že by Bůh
ho odpustiti nechtěl; Bůh nechce smrti hříšníka. ale . . .; ale že
takový zatvrzelec žádné pokání činiti nechce &tudy Bůh ho spasiti
nemůže. Nejhorší jest: Ku spasitelnému napomínání srdce zatvrzelé
míti, a v Životě nekajícím až do smrti setrvati.

6. Ale nejsmutnější jest, že taková zaslepenost
může býtipři-největšíučenosti
[

A takových učených nevěrců je za dnů našich mnoho,
bohužel na zlý příklad a záhubu mnohým! O nich platí: »Slepí
a vůdcové slepých; ale povede-li slepý slepého, kam dojdou?
nepadnou-li oba do jámyřc — Tak šel i národ židovský slepě
záhubě své vstříc. Bůh je trestal slepotou ducha; věřili více
svůdcům, než ]ežíši Kristu Strašně 'splnilo se na nich přání:
»Krev jeho přijdiž na nás i na naše synyl<< _Přišla!

7. Proto prosme, by nám Bůh dal dar Ducha Svatého;
děkujme za milost, že nám dal naroditi se ve svaté Církvi Své,
kde září nám sv. víra jako lampa na cestu života. Kristus světlo!
,já jsem světlo světa, pravil, kdo kráčí ve světle tom, nechodí
v temnostcch, ale přejde ze smrti do života . Kráčejme ve světle
tom, ať nás nezachvátí tma, ale abychom ztoho světla přešli
jedenkráte tam, kde svítí světlo věčné. Amen.
Monsign. Bohumil Hakl.

Svátek sv. Jana Nepomuckého.
C0 musíme Činiti, abychom ústy, jazykem nehřešili.
»Rtově neopatrných

bláznivé věci roz—

právěti budou, slova pak opatrných na.
váze vážena budoux
Ekles. 21, '28.

O Janu Křtiteli mluví dnešní sv. evangelium, ale Jana Nepom.
my dnes oslavujeme. Není to, rozmilí v Krisru, jen ta podobnost
imen jejich, jež přiměla Církev Boží k tomu, že nám dnes oba ty
Jany staví vedle sebe: i v osudech, i v životě, i v smrti mnoho
se nám u obou naskytuje podobného. jako onen mocný kazatel
Jordánský, tak byl i sv. Jan Nepom. mocným v řeči. ve slově
Božím, bylť on kazatelem, za nímž do Prahy táhli věřící zcelé
země, _aby slyšeli jeho ohnivé řeči, jimiž hříchy porážel a slávu
Boží osvěcoval. Nebyl on třtinou, neznalť on ohledu ve věcech

božských, a jako onen první jan jordánský, tak ion libovolnému
králi neobával se mluviti a kárati a napomínati: Nesluší tobě tyto
věci páchati! A těmito svobodnými domluvami uvalil na sebe
ovšem krutý hnčv králův, proti jehož vůli nikdo jiný neosmělil se
ozvati.

Ale brzy k tomuto

hněvu přišla nová prudká příčina.

jako nyní v nemilost upadl jan, že mluvil,

když králi se to
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nelíbilo, tak muky ano smrt naň dopadly, protože opět ne
mlu v il, když král to na něm žádal a vynucoval. Vzalt' ncctný
král v podezření svou zbožnou manželku a chtčje míti toho dů—

vody, žádal zpovědníka jejího. Jana Nepom, aby mu vyzradil její
zpověď, z níž doufal nabytí jistoty ve svém domnění. Po dobrém
i po zlém, dary i hrozbou naléháno na jana, ale on pamčtliv po
vinnosti kněžské; jež ukládá tajiti a nevěděti, co slyšáno ve zpo
vědi, i pálení a vězení, i muky a smrt raději ztrpěl, než by byl
porušil tajemství zpovědi. A hle, Bůh velice oslavil jej: Na nebe
přijat jest do zástupu svatých mučenniků, a na zemi oslaven byl
mnohými zázraky. ukázal se zázračným patronem a ochráncem
těch, kdož nevinně na cti jsou utrháni a pomlouváni, a jazykjeho
jako ustavičný zázrak až doposud chová se neporušený již 500 let,
dává tím Bůh na jevo, jak velice se mu libilo i mluvení i mlčení
Janovo.
Sv. Augustin praví, že úcta a láska k svatým v tom se nej_—

lépe jeví, když jejich ctnosti následujeme. Nuže, která jest před
nější ctnost u sv. jana Nep. než ctnost jazyka. Od něho učme se
tedy dobře a v čas mluviti, od něho učme se dobře a v čas
mlčeti. A že na této ctnosti převelmi mnoho záleží, dosvědčuje
sv.jakub apoštol, an dí: »Neklesne li kdo jazykem, ten jest muž
dokonalý.:
Avšak jazyk svůj náležitě v uzdu pojímati, t. j. řečí
svou nehřešiti, to není malé umění, k tomu jest mnoho síly po
třebí. A za tou příčinou chci dnes vyložiti vám, co musime činiti,
abychom ústy, jazykem nehřešili. Sv. jan svou přímluvou a Bůh
Svou milostí nechat nám přispějí, když mluviti budu ve jménu
Páně.
P oj e d n á n í.
>jazyk jest sice malý úd, tak praví sv. jakub ve své epi—
štole, ale veliké věci provozuje, tak jako malý oheň veliký les
zapálí. On jeSt pln jedu smrtelného. Zjedněch úst vychází dobro—
řečení i zlořečení, ale nemá to tak býti, bratři mojilc Jak. 3.
A moudrý Sirach takto píše: »Rána bičem působí modřínu,
rána' pak jazykem zdrobí kosti. Mnoho jich padlo ostrostí meče,
ale ne tolik, jako kteří zahynuli jazykem svým.: Sir. 28, 20.
A žalmista vypisuje. jazyk lidi zlých, an dí: »Naostřilijazyky
své jako hadi, jed hadů litých jest' pode rty jejich- 139, 4.
jestližd tedy, jak tato všecka a nesčíslná jiná místa Písma sv.
svědčí, zlý jazyk jest tak veliké zlé a tak zhoubných pro člověka
následků, tu zajisté se žalmistou Páně zvolati třeba: »Polož, Ho
spodine, stráž ústům mým a dvéře vůkol rtů mých: 140, 3., tu
bude tedy třeba i k velikému hrdinovi jazyka, sv. Janu, volati
a jeho příkladem se říditi. již ale Pán Bůh jen tomu pomáhá,
kdo sám se přičiní, kdo sám učiní, seč jest; a tudíž musíme i my
pomocí viry své vynasnažiti se () řádné užívání jazyka; neboť
jak dí Písmo sv.: »Zdá-lí se komu. že iest nábožný, a nc-pojímá
v uzdu jazyka svého, toho marné jest náboženstvh jak. 1, 26.
Co tedy v té věci my činiti máme?
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První prostředek udává nám dnešní epištola ve slovech, jež
jsem pověděl na počátku: »Rtově neopatrných bláznivé věcí roz
právčti budou, slova pak opatrných na váze vážena budou..

Opatrnost v řeči, rozvážlivost v mluvení
velice napomáhá, že člověk neklesne jazykem.

Prve, než promluvíme, máme s opatrností vážiti každé slovo, sluší-li
a smí-li se takto mluviti. Kdo mluví prve, než uvážil, ten snadno
promluví něco, čeho potom musí litovati, ale slovo jednou z úst
vypuštěné marně jest pak volati nazpátek. Této chybě nerozvážlí
vého mluvení podléhají ale zvláště lidé mnohomluvní, kteří usta
vičně jen chtějí mluviti. O takových platí, co dí Písmo sv.:
»V nmohu řeči nalézá se bláznovstvíc Eccles. 5, 2. Takovým po
třeba bývá připomenouti, co řekl job přátelům svým: »Kéž byste
mlčeli, abyste zdáli se býti moudříc job 13, 5. Pythagoras, mudrc
pohanský, své žáky nejprve učil mlčeti — po tři leta musili úplné
mlčení zachovávati; on říkával: mluviti v čas jest stříbro, ale
mlčeti v čas jest zlato. A věru, že mu za pravdu dáme neboť
nezřídka se to dokazuje, že mlčeti bývá těžší než mluvítí. Kdo
tedy tak má jazyk svůj v moci, že bez uvážení nie nemluví, že
dovede i mlčeti, třeba tělo a jazyk jej k mluvení pob'ádaly: ten
zajisté dovede uvarovati se propasti, do které zlý jazyk tak mnohé
lidi uvrhuje.

A druhý vydatný prostředek proti hříchům
jazyka jest čisté srdce míti.

Ach, jak mnoho zlého, jak mnoho pohoršení pochází na světě
zřečí zlých, oplzlých, nečistých. Ach, že si mnozí lidé tolik libují
v takových rozmluvách, při nichž nevinnost rdíti se musí; ach,
že se neostýchají lidé a to často již dospělí ba staří, mluviti oplzle
i před mládeží, která z toho béře veliké pohoršení. A proč mají
mnozí v takových řečech zalíbení? Poněvadž jejich mysl ustavičně
se těmi myšlenkami obírá, poněvadž jejich srdce naplněno jest
žádostmi po takových věcech. Neboť pravda jest, co se říkává,
čím srdce vře, tím ústa přetékají. Nechceš-li tedy, člověče, upad
nouti v hanebné mluvení, jež působí smrt, jako jed hadů nej
lítějších, vyčisti ze srdce svého všecko smílné, nečisté myšlení a
žádosti, \'Zpomeň vždycky, že nejen slova tvá, ale i myšlení tvá
zjevná jsou Bohu. A nechceš-li pomluvou, utrháním, zlořečením
prohřcšiti se proti Bohu &bližním, vykliď ze srdce svého všelikou
závist a nenávist proti bližnímu. A bude li čisté a láskou naplněné
srdce tvé, čistota a láska bude se obsahov'ati i v řečech tvých.
Cím srdce vře, tím ústa přetékají.
Mnohý člověk jest rozvážlivý a opatrný v řečech svých, on
mluví dobře, moudře: ale přijdou doby, kde i takový mluví p'o
šetile, hříšně, hanebné — tak že bys neuvěřil, že to tentýž, jenž
jindy tak opatrně vážil každé slovo. A jak se to stalo, že jazyk
jeho jest nyní tak bezuzdný, že mluví věci, kterých by se jindy
styděl, kterých snad později bude lítovati? Ach, on rozumu se
zbavil pro ničemný nápoj, on překročil míru střídmosti, a ty řeči
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mluví z něho zlý duch, opilství. O běda člověku, jenž takto utráci'
rozum svůj, tento nejvznešenější dar Boží, jenž pod zvířata ne
rozumná se zahazuje, z nichžto nižádnč nepije více než do žízně.
Ach, jak smutné jest to podívání na člověka opilce, jenž často
rozpustilcům slouží za posměch, a mluví řeči buď pošetile, aneb
bližního hanobící, aneb snad i řeči rouhavé proti Bohu, aneb
dokonce řeči nestydaté, o nichž píše sv. Pavel, že nemají ani jme
novány býti mezr křesťany. Kdo se chce tedy vystřihati těchto
smutných následků, kdo chce býti správný v řeči, musí vždy pa
matovati na svou důstojnost lidskou, aby rozumu k tomu užíval,

by míru a střídmostzachovával.Střízlivost,

to jest tedy

důležitý prostředek proti hříchům jazyka.

Jest ale ještě jiná opilost, která také člověka rozumu zbavuje
a do hříchu vrhá; opilost mpžno-li ještě horší, než ta, která
pochází z opojných nápojů. Ci když vidíte člověka hněvem roz
páleného tak velice, že zuří, ,že křik, lání &zlořečení hrne se zúst
jeho, že neví, co mluví a činí, je slepý, hluchý ke všemu: zdaž
i tento člověk “není takřka rozumu zbaven, a bohužel v této opi.
losti, jež z vášně, zlosti, pomsty, nenávisti vyplývá, také člověk
mluví věci nejhroznější bez rozmyslu, beze studu. Střízlivost ta
duchovní, která přemáhá hněv a pomalu potlačuje závist, nenávist
a každou pomstu, o tuto střizlivost se přičiňme, o tu' Pána Boha
skrze přímluvu sv. jana prosme. »Z každého slova prázdného,
které mluviti budou lidé, budou účet klásti z něho,: pravil Pán
ježiš. Tato slova mohou nás naplniti bázní a strachem. Jestliže
z prázdného t. j. zbytečného marného slova musíme Bohu odpoví—
dati, čím více z každého neslušného, hřišného, pohoršlivého, zlo
lajícího? »Smrt a život je'st v moci jazyka,: praví Písmo sv.
Přísl. 18, 21. Běda, že tak mnozí lidé zlým mluvenim smrt si při—

pravují. My, patříce dnes na sv. Jana a vzpomínajíce na jeho ne
porušený jazyk. mějme tedy svůj jazyk vždycky na uzdě, uva—
žujme každé slovo, vyčistme srdce od nečistých a zlých žádostí,
varujme se zvláště opilství, jež člověka vede k řečem nejhorším,
potlačujme své vášně a náruživosti, ale v střízlivosti a čistotě srdce
hleďme užívati jazyka k tomu, k čemu nám ho Pán Bůh dal,
abychom jako sv. jan jeho chválili, bližnímu pomáhali a sobě
spasení zasloužili. Zvláště dvoje sv. dilo jazykem rádi. často a ná
božně konejme, _bez něhož nám nelze dojíti spasení, a to iest mo—
dlitba a zpověď. A takto nejlépe následovati a ctíti budeme sv.
jana, jenž jako kazatel napomínal k modlitbě -a pokání, jenž jako
zpovědník mnohým otevřel království nebeské. To dcjž nám všem
na přímluvu sv. jana“ Bůh. Amen.
.

'i' Jan Herčik.
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Svátek sv, Jana Nepomuckého)
Co k1átí povahou lidskou jako třtinou na poušti?
»Co jste vyšli na poušť vidět? Třtinu-li
větrem se klátícířc
Mat. 11, 7.

Třtina na poušti vydána jest větrům na pospas. Kam vítr
věje, tam se kloní, v silnější bouři se i láme a pak usýchá. jinak
statný dub v lese, jenž zapustil do země mohutné kořeny. Tak
snadno na něj nemá vlivu zlá povětrnost. Vítr sice uchvacuje listí
a ohýbá slabší větve, ale bylo by třeba velikého násilí, by se celý
strom skácel a p estal zdobiti krajinu.
Co dnes Pán ježíš ve svatém evangeliu praví ojanu Křtiteli.
velice vhodně používá Církev svatá o našem rodáku, janu 2 Ne—

pomuku.

jan napouští

nebyl třinou větrem se klátící, nedbaje,

co tomu řekne svět, když bude. hlásati pokání." Přízeň a chvála

jím nehýbala, stál u Jordánu jako mocný dub. jen hrubé násilí
Herodesovo uzavřelo jeho ústa, by nehorlila pro čest a chválu Boží.
Rovněž náš savný patron, jan z Nepomuku, nebyl třtinou,
ale mohutným dubem, jehož svatostiasvědomitosti nemohlo udo
lati 'ani násilí krále Václava. Zkoumejme dnes, co klátí pova

hou lidskou

obyčejně ve světě, zda nepodivímese při ta

kovém zkoumání velikému dnešnímu mučenníku!

Pojednání.
a) Lidskou povahou klátí předevšímúsudek
světa.
»Co by tomu řekl světřx Tak ohlíží se člověk, a takové
smýšlení jest s to, by zlomilo nejpevnější úmysl. Nikoliv tak sv.
jan 7. Nep. Král doléhal na něj řečí, by jej pohnul k věrolomnosti
kněžské. Zavolal jej do své komnaty, kde byli sami dva. Na oko
klidně mu ukazoval, že není třeba tak přísně zachovávati Boží
zákony, sliboval mu, že se o tom nikdo nedoví, mluvil k němu
o své přízni a přízni dvořanů. Stavěl mu před oči, jak jest zpo
zdilé k vůli Církvi a jejím předpisům připraviti se o milost krá—
lovskou. Ba užíval také slov pádných, hrozil & soptil hněvem.
Ale sv. ];m stál jako věkovitý strom. Povaha jeho byla příliš
vznešená, než aby dala se pohnouti ke skutku zrádnému slovy &
vyhrůžkami. VÍCCsluší poslouchati Boha nežli lidí. Co do řeči
lidských, co do úsudku světa, co do chvály, byt' byla i z úst
královských, když se žádá 21 občtl spása duše nesmrtelné? Raději
býti v očích světa pošetilcem a připraviti se o lásku všech lidí,
nežli dopustiti se jediného hříchu. Svět pomine, ale Bůh jest
věčný a potrestá každý hřích.
Bohužel jsou křesťané, kteří nedovedou kráčeti po stopách
osv.janal Nedoléhá na ně ani král anijiný mocný člověk. Často vítr
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vane z úst lidí, kteří ani nemají velikého vlivu. A hle, slabá
povaha kolísá, ustupuje, prodává své přesvědčení! Vzpomeňme jen
na svoji vím! jak jsme byli šťastni, dokud ani prášek pochybnosti
nevtrousil se do našeho srdce! Viděli jsme nebe otevřené, !( němuž
neohroženě se nesly naše kroky. A tu přišel nepřítel.

Začal po—

chlebovati, začal mluviti o domnělé osvětě, o chvále světa,.._
začal smáti se kostelu. sv. zpovědi,...
začal hroziti smíchem
světa a zpátečnictvím,. . . a hle, třtina se chvěla, a snad se lámala.
jaká to povaha? Větřík z úst ledajakého přemrštěnce jí hýbal, ji
lámal! — Co s takovou povahouřjak teprve by si počínala, kdyby
přišel vichor, jako se stalo u sv. jana? Nevzpomíná, že třtina na—
lomená uschne a bude pak dána na oheň? Bez víry nemožno se
libiti Bohu. Kdo nebude míti viry pevné, nebude spasen. A co
smutného, — třtina nalomená se již nenarovná, -—kdo ztratil víru,
těžko jí zase nabude., A přišel o ni jen svou lehkomyslností,
svou slabou povahou! O Bože náš, nedopouštěj na nás takového zla!

b) jiný nepřítel povahy lidské jest bázeň o kus

c h 1 e b a.

Co člověk vše udělá k vůli výdělku! Prodá svou víru, svou duši!
Když král nemohl přemluviti sv. jana slovy, začal jej sváděti
zlatem. Nabízel mu výborné postavení. Než nepochodil. »Co
platno člověku, kdyby celý svět získal, ale na své duši škodu
utrpěl lrc takovou asi odpověď dostal od vzorného kněze. Sv. jan
nebyl třtinou, aby jej zaslepilo zboží tohoto světa a pohnulo
k nepravostcm. Takový větřik byl pro něj příliš slabý, by zlomil
jeho skalopevnou povahu. Náš sv. mučenník věru mohl zvolati
ústy starozák. mudrce': »Blahoslavený muž, kterýž nalezen jest
bez poskvrny a kterýž po zlatu nepostoupil, aniž doufal v peně
zích a pokladechlc

() jak zahanije sv jan mnohého kat. křesťana! K vůli
výdělku zapomíná na věčnost, pracuje ve svátek, prodává a
rozšiřuje jedovaté noviny a knihy. snad dokonce přestupuje na
jinou víru a zapírá Krista, který jej vykoupil. Věru to třtina, jež
se kláťí, sotva od zlata malý vánek k n zamíří. A což jestli
zlato svou tíhou ji k zemi nadobro zatlačí? Snad již nepovstane,
nebude naděje, že by zase svým vrcholem pnula se k nebes
výšinám! O vzpamatuj se, duše ubohá, dokud čas! Raději se tomu
zlatu vyhni, nežli bys k vůli němu uschla-a na oheň byla vržena!

c) Třetí nepřítel povahy jest zloba lidská. —

Sv. jan nepovolil, a král užil násilí. Arci hned nikoli, ale
po čase, by ušel podezření. Ale ani v mukách dub nepovolil
větrům. Zajisté touha po nebi a láska ke Kristu Pánu byla větší
nežli bázeň před mučidly a před smrtí. Pro spravedlnost umřel
smrtí mučennickou.
*
Kéž by si jej vzali za příklad všickni, kteří strádají a trpí pro
dobrou věc! Kéž by ani posměch a pronásledování světa nepo
hnulo jejich věrností ke sv. kříži! Každé násilí jest penízem pro
toho, kdo věrný zůstane Pánu. A za takový peníz koupíme si

jednou blaženost nebeskou.
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Ano, Pane ježíši, dnes nám září Tvůj oslavenec, svatý jan.
Slibujeme Ti, že nic nebude ode dneška s to, by nás svedlo od
dobrého: ani chvála a lichocení světa,“ ani bohatství, ani utrpení.
Co jsme Ti slíbili na křtu sv., vyplníme, bychom jednou dosáhli
toho, co jsi Ty nám slíbil, — věčně blaženosti. Amen.
Boh. Tomíček.

Boží Hod Svatodušní.
C0 dokazuje dnešní událost, a kterak i nás se týká.
>í naplnění jsou všickni Duche
Svatým.<

Sk. 2, 4.

Třetí doba roku církevního se přiblížila se svým středem,
slavným Hodem Božím Svatodušním, doba to nejdelší roku církev
ního, čítající 24, ano i více neděl. I plesá srdce naše o dnešní
slavnosti Svatodušní, a 'to právem; nebot vidíme patrně, že všecko,
co Pán ježíš byl sliboval, také se naplnilo. Zaslíbil Svým věrným
Utěšitele, Ducha Sv., ducha pravdy, a hle, v dnešní slavný den
zaslíbení to splnil. jak se to událo, vypravuje důkladně dnešní
epištola. Když se přiblížila slavnost letnic, bylivšickni na jednom
místě, a tu stal se zvuksnebe jako přicházejícího prudkého větru,
a naplnil veškeren dům. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako
oheň. Ihned posilnění jsou, hned se nebáli, a hned počali mluviti
rozličnými jazyky, jak Duch Sv. dával jim vymlouvati. Patrný byl
ihned účinek Ducha Sv.
Všem četně v jerusalémě shromážděným národům, všemu
lidu židovskému bylo dobře povědomo, že apoštolové před tím
neznali leč jedné řeči; bylitě prostí, neučení lidé. Avšak dnes, jaká
se tu udála proměna, jaký div! Každý rozuměl, čemu učili, co
mluvili, že se cizinci příchozí z Mesopotamie, Frigie a Pamíilie
a jiní tázali: »Zdali nejsou tito všickni, kteříž mluví, Galilejštíř
a kterakž jsme slyšeli jedenkaždý řeč neb jazyk svůj, v kterémž
jsme se zrodiliřa
Tatě, nejmilejší! událost dnešního l—Iodu Svatodušního.
[ táži se:

I. O čemž svědčí, co dokazuje událost tato ne

obyčejná?

II. A zdali pak i nás se týká?
Na to odpověděti umínil jsem sobě dnes. —
Vím dobře, že bez pomoci a přispění Ducha Sv. ani slova
důstojného promluviti nedovedu. Proto volám k Tobě, Dárce
milosti: Přijď, Duše Svatý, naplň srdce mě i mých zbožných po
sluchačů nebes milostí, abychom s prospěchem uvažovali o Tvém
působení. Vy pak, nábožní, poslyšte mne ve jménu Páně!
Rádce duchovní.

25
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Pojednání.
I.

O čem svědčí dnešní událost? Dokazuje lásku Boha Otce,
věčnou pravdu Boha Syna a sílu a moc Ducha Sv.
a) Lásku Boha Otce. Netřeba připomínati vám. kterakou
láskou něžnou miluje otec, matka dítky své, pro něž ochotni jsou
přinášeti i nejtěžších obětí. I my všickni jsme dětmi jednoho Otce
nebeského, jenž nás zničeho k obrazu Svému stvořil, tento zemský
ráj pro nás připravil. Avšak člověk zhřešil, ztratil milost, ztratil
synovství Boží. A tu ve Své lásce nevýslovné smiloval se Otec
nebeský, a Svého vlastniho, jediného Syna neušetřil, alébrž za nás
jeho obětoval. aby nám takto opětně byla zjednána milost a sy
novství Boží. Tím stali jsme se syny Božími & dědici království
nebeského a spolu bratřími Krista Ježíše jsme učinění. Křesťane!
poznáváš, pochopuješ tu nestihlou lásku Boha Otce, jenž tak mi—
loval svět, že Syna Svého jednorozeného nám dal? jan 3, 16. _
I volá duch můj se sv. Pavlem Rím. 8,'32.: »Kterakž nám také
s ním všecko nedášc A když všecko dal, tedy i Ducha Sv.
b) Dnešní slavnost dokazuje dále věčnou pravdu, věrnost
Syna Božího. Po více neděl čítalo se evangelium, kterak Pán
a Spasitel připravoval Své věrné apoštoly na odchod Svůj k Otci.
Při tom je ale zároveň těšil slibem, že jiného Utěšitele dá jim,
Ducha pravdy, který je naučí všeliké pravdě. Slíbil jim také, že
ten Duch Sv. s nimi bude, že bude jeho zástupcem. A veškeren
'tento slib, veškera tato blaha, utěšená naděje zkormouceny'ch
apoštolů se vyplnilyvdnešní slavný den, když Duch Sv. tak pře
divným způsobem sstoupil na apoštoly Páně. Věrnost ve splnění
slibu, pravdomluvnost Syna Božího slaví dnes nejstkvělejšívítězství
a jest věčným dokladem pravdivých slov, pravého učení Krista
Pána. Kdož by se dnes z toho neradoval a nevolal: Synu Boží!
všecko, co jsi slíbil, se naplnilo!
c) AÍslavnost dnešní dále svědčí o síle a moci Ducha Sv.
Než Hospodin stvořil svět, vznášel se Duch Páně nad vodami.
I stalo se ku slovu Božímu světlo, kteréž tmu proniklo azapudilo
mrákoty. I svět živoucí byl pohroužen ve tmu pohanstva, tonul
v mrákotách předsudků židovských při příchodu Ducha Sv. A aj,
příchodem Ducha Sv. prchala temnota a nastalo světlo mezi ná
rody. Apoštolové měli rozhlašovati světlo pravého učení, světlo
víry Kristovy po širých končinách celého světa. K tomu musili
býti osvícení. I osvítil je světlem pravým k těžkému úkolu tomu
Duch Sv., Duch Páně a to — dnešního dne.
Apoštolové byli do té doby bázlivi. I bylo jim třeba stateč
nosti, neohroženosti hrdinské, aby do celého světa i před krále
a knížata světa mohli předstoupiti. A této zmužilosti dává jim
dnes Duch Sv. v té míře, že se více nebojí, alébrž silou a stateč
ností Důcha Sv.| vyzbrojeni a zdobení, vystupují v tu chvíli ne—
ohroženě, hlásají učení Kristovo bez. bázně, nelekají se strastí ni
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utrpení, ale s radostí kráčejí k jisté, bolestné smrti, Smrti mu—
čennické.
_
Před příchodem Ducha Sv. nepochopili sv. apoštolové všecko,
nerozuměli mnohým pravdám. Po příchodu Ducha Sv. všecko
pochopili, všemu rozuměli; vylity jsou na ně dary Ducha Sv.
Nejednou v zármutku tonuli, dnes však srdce jejich plesá, že mo
hou trpěti pro Krista.
Dobře praví tudiž sv. Bernard: Duch Boží jest duch dobrý,
duch mírný, ale mocný duch, jenž slabé sílí, příkré urovná, srdce
uspokojuje, a všecko, co se zdá ve světě nesnadným, usnadňuje.
To tedy působení Ducha Sv.
Uváživšc toto všecko, popatřme dále na to, jaký význam
má také pro nás slavnost dnešní.

ll.

Ipro nás jest převzácná apředůležítá dnešní slavnost; vždyť
i nám jest potřebí Ducha Sv. jako sv. apoštolům; ba, co dím,
i více nežli sv. apoštolům, kteří Pána ježíše viděli a slyšeli, my
pak osobně jsme jeho neviděli, neslyšeli. Kdokoliv jen poněkud
zkoumá stav své duše a sebe poznati se snaží, nachází dojista
v srdci svém mrákotu hříchu a proto i ncpokoj znamená, jakož
i slabost a křehkost pociťuje. [ nám jest tudíž třeba světla, lásky
a pokoje duševního, ano i síly, aby srdce naše po Bohu zatou
žilo 3 tak se vymanílo z ustavičného pečování jen o zboží po
zemské, aby už jednou odumřelo hříchu a žilo ctnostif'Tato pak
změna, toto, řekl bych znovuzrození pro Boha a odumření světu
a jeho žádostem, jest právě účinek, jest působení Ducha Sv.
[ nám jest slíbena tato pomoc, tato síla Ducha Sv. »Pojd'te ke
mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím,a
volá k nám ke všem náš ijh. A jinde Luk. 11, 13: ;jestliže vy,
zlí jsouce, umíte dobré dary dávati synům svým: čím více Otec
nebeský dá ducha dobrého těm, kteříž ho prosí.< Duch Svatý
i v nás zjeví Svou sílu, Své působení jako na sv. apoštolech. My
I—Iosice nevidíme v ohnivých jazycích, ale znamenáme působení
jeho ve svém srdci.
Nepocítili jste někdy, bratři a sestry v Kristu, tu rozkoš, tu
slast po dobře vykonané sv. zpovědi, po hodném sv. přijímání,
když jste obdrželi milost Boží, milost Ducha Sv.?
'
Ta láska k Bohu, láska k bližnímu, pokoj srdce a radost
s Pánem Bohem se těšíti, po Něm toužití, k Němu pospíchatí,
touha jemu na blízku v kostelíčku farním přebývati, tO jest. Pů
sobení moci a síly Ducha Sv., kterýž i nám jest dán. Sv., Pavel
píše Galat. 5, 22.: »Ovoce pak Ducha jest láska, radost, pokoj,
trpělivost, dobročinnost, dlouhočekání, tichost, věrnost, mírnost,
zdrželivost a ,čistota.:
.
Že duše v těle přebývá, praví sv. Řehoř, poznáváme z čin
nosti těla, že Duch Sv. v naší duši přebývá, poznáváme ze života
25*
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duševního. Je-li vtěle duše, vidí, slyší tělo,rje—li Duch Boží vduši,

jest duše pokorna a ctnostmi zdobena.
význam dnešní slavnost.
*

len tedy pro nás má

*

Bratří asestryv Kristu, denně se modlíváme: věřím v Ducha
Sv. Tomu-li tak, musíš každý i to věděti a věřiti, co se stalo se
sv. apoštoly, že se stává i tobě; musíš věřiti, že bez milosti
Ducha Sv. nemůžeš nic prospěšného činiti pro život věčný, musíš
ale spolu se modllti, jakož se modlí dnes Církev sv.: Veni Sancte
Spiritus! Přijď, Duše Sv., života proude, zřídlo moudrosti, jenž
sedmero Svých darů z lůna Otce věčného na Své děti vyléváš,
poznání světla pravého původce, ó, Duše Sv., přijd anavštiv nás!
Amen.

Josef Baar, bisk. notář a farář v Putimi.

Pondělí Svatodušní.
() mílostech Ducha Svatého.
>Připadl Duch Svatý na všecky, kteříž
poslouchali slov.:
Sk. ap. 10, 44.

Nejenom apoštolové a kteří s Matkou Páně o letnicích pří
tomni byli v památném večeřadle, obdrželi Ducha Svatého v po
době ohnivých jazyků, také ti, kteří na slova apoštolů uvěřili
a pokřtíti se dali, naplněni jsou milostí třetí božské osoby. Hned
první den o letnicích, když se sběhl zástup lidí k domu svatých
apoštolů, dalo se tři tisíce posluchačů pokřtíti a »připadl Duch
Svatý na všecky, kteříž poslouchali slov.t Ano, této milosti se

dostává ina víru obráceným pohanům, tak že lsraelští sapoštolem
Petrem se divili a žasli, že »i na pohany milost Ducha Svatého
vylita jestnl
Týž Duch Svatý neviditelným způsobem sestupuje na nás,
na křesťany a od Něho se nám dostává vzácných darů a milostí.
A kdy přichází k nám tento Duch pravdy, tento Utěšitel.> Když
Jej prosíme, vzýváme, když se k Němu utíkáme a především
přijímáme-li sv. svátosti.
Každá božská osoba působí na člověka: Otci přičítáme své
bytí, své stvoření, Syn, to jest Kristus Pán, lidstvo utrpením
a smrtí vykoupil a jak působí na člověka Duch Sv.? Posvěcuje
jej. Než, co tím slovem rozumíme? jaká to jest činnost? Jaké
její ovoce? To, co Duch Svatý lidem uděluje, jmenuje se vše
obecně milost Boží. Milosti té se pak dostává jak celé Církvi,
tak ijednotlivým duším. Působení její seznáváme dle účinků.
Mnohonásobná byla činnost Ducha Svatého u sv. apoštolů, kteří
obdrželi i tu moc, že rozličnými jazyky mluvili; jaká jest posud
milost, jíž se dostává nám?
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O tom chceme dnes pojednati a to o milostech, jež uděluje
Duch Svatý
'

1. celé Církvi a

2. duším lidským.

Pojednání.
1. Duch Svatý poučuje, posvěcuje

lickou Církev až do skonání světa.

a řídí kato—

a) Aby Církev sv. od Krista svěřené učení stále čisté po
držela a podávala, bylo ji třeba božského učitele. Spasitel pak
takového ochránce ryzího učení Církvi zajistil v osobě Ducha
Svatého, řka: »Utěšitel pak, Duch Svatý, kterého pošle Otec
ve jménu mém, tent' vás naučí všem věcem a připomene vám
všecko, cožkoli jsem mluvil vám.< jan 14, 26.
Když tedy Spasitel odešel do nebe, na Jeho místo v učitel
ském úřadě nastoupil Duch Svatý; poučuje Církev ve svatých
pravdách, připomíná, co Kristus zjevil, chrání Církev sv., by se
vyvarovala všech bludů ve výkladech Kristova učení a podržela
vždycky pravdu. Stal se učitelem křesťanské nauky.
Poněvadž pak Církev sv. má určení stále do lůna svého lidi
přijímati, proto Duch Svatý po všechna staletí zůstává u ní a zů
stane až do skonání světa, jak byl Sám Spasitel předpověděl, řka:
»A já prositi budu Otce a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi
zůstával na věky, Ducha pravdy.< jan 14, 16.
V tom jest veliká útěcha pro nás, neboť jsme přesvědčeni,že
žijeme v pravé víře. Církev sv. nám nic jiného nepředkládá, než
co přijímá od Ducha Svatého. Proto nedejme se nepřátely Církve
svaté přemluviti a oklamati, z nich nemluví dobrý duch, ale duch
lži, který proti pravdě a ctnosti bojuje Než nevěra a, blud jejich
nepohne učením, které má zakladatelem Krista ježíše a ochráncem
Ducha Svatého. Zůstaňte věrni tomu slovu Božímu, jež se —ám
v chrámech předkládá, žijte dle něho; Duch Svatý Sám nás po
učuje a ústy hlasatelíi k nám mluví. jednou na loži posledním
blažiti vás bude vzpomínka: Byl jsem dobrým synem milé matky
Církve sv., věřil jsem vždycky všemu, co mně předkládala a čemu
mne učila, chci v tom učení žiti i umříti.

b) Duch Svatý nejenom Církev učí, ale i po
svěcuje.

.Cím jest duše tělu lidskému,a dí sv. Augustin, »tím jest
Duch Svatý tělu Kristovu, Církvi; co působí duše ve všech údech
těla, to i Duch Svatý působí v celé Církvi.c Duše tělo udržuje
při životě .přirozeném, Duch Svatý Církev při životě nadpřiroze
ném. Posvěcuje ji, by vždycky čisté učení Kristovo předkládala
a ve sv. svátostech uděluje ji posvěcující milost, aby tuto věřícím
rozdávala.
„
Duch Svatý shlazuje hřích dědičný ve svátosti křtu, čině lidi

údy Církve sv. a dědici království nebeského. Než Duch Svatý
nadále se o tyto údy Církve stará, o ně pečuje, aby na dráze
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ctnosti setrvali a když by s ní sešli, opět se na ni brzo navrátili.
Aby tito údové Církve v boji proti nepřátelům nepodlehli, Duch
Svatý je posiluje a dává jim posvěcující milost ve svátosti biřmo
vání, by nabyli nadpřirozené síly proti pokušením šťastně bojovati
a v boji tom až do konce setrvati. Byl—liněkdo tak neštasten
a milost Boží ztratil, Duch Svatý mu ji znovu uděluje ve svátosti
pokání. Spasitel řekl apoštolům: »Přijměte Ducha Svatého. Kte
rým hříchy odpouštítc, odpouštějí se jim.c A tak působí tento
Duch i v ostatních svátostech. Přivlastňuje nám zásluhy Kristovy,

posvěcuje

nás.

Poněvadž stále prodlévá v Církvi svaté 5 po

svěcující Svou mocí, proto tolik získal mučenníků, vyznavačů, sva
tých a světic, kteří vedeni jsouce v životě milostí jeho, tak vzác
ných míst v nebesích si zasloužili.
Děkujme často Duchu Svatému, že jsme údy Církve svaté,
kde působí, kde milost posvěcující rozdává ve svatých svátostech
a vede křesťany k pravé ctnosti a svatosti. Uvažujme často ono
Štěstí, že jsme v Církvi svatéa užívejme prostředků, vedoucích ku
Spasem.

c) Duch Svatý Církev řídí po všechny časy.

Představení Církve: papež, biskupové a kněží, kteří jako
zástupcové Kristovi věřící Spravuji, mají moc-svou ne od lidí, ale
od Ducha Svatého. Ten uvádí je v úřad jejich, ten- maže je sv.
olejem, ten jim dává moc úřad ku spasení lidi zastávati Proto dí
apoštol: »Bud'tež bedlivi sebe i všeho stáda, v němž Duch Svatý
ustanovil vás biskupy, abyste spravovali Církev Boží.: Skutkové
ap. 20, 28.

'

Duch Svatý také chrání Církev svatou před nepřátely a pů
sobí, by brány pekelné nepřemohly jí. Naše Církev trvá 18 set
roků. Jak mnoho se za tu dlouhou dobu na zemi změnilo! Mnohé
říše vznikly, vyšinuly se mocně, ale zase klesly během času! Roz
padla se veliká a slavná říše římská, která vládla veškerým tehdy
známým světem. Ale říše Kristova, Církev svatá, trvá stále. Nemá
zbraní, leč modlitbu, trpělivost a slzy, a přece odolala hroznému
pronásledování, které trvalo tři sta let, odolala četným vnitřním
ivnějším nepřátelům. Krev mučenníků tekla v proudech, ne—
přátelé se zapřisáhli zničiti ji, vznikali bludaři, Odpadlíci, mocné
vlny dorážely na skálu Petrovu, ale nic nemohlo povaliti a zničiti ji.
] ta země, stopami Kristovými posvěcená a krví Páně prosycená,
upadla v moc nevěřících. Než ačkoliv Církev obdržela mnoho ran,
přece nic nemohlo zničiti její život.

Po všech těch bojích a ne—

snázích stojí jako nepřemožitelná a co kde ztratila, bylo jí mezi
pohany hojně nahrazeno. Podobá se stromu, jemuž, když jsou
větve uřezány, nové a nové pučí ratolesti.

.*

V tom musíme pozorovati moc vyšší, která Církev sv.
chrání a zastiňuje. Kdyby jenom silami lidskými byla udržována,
dávno by při těch nepřátelích zahynula. A kdo tak Církev sv.
chrání? Duch Svatý, na apoštoly seslaný; ten řídí, spravuje a
ochraňuje Církev sv.,- ten ji vede všemi překážkami a nástrahami
vítězně k cíli.
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jak pečlivě se Spasitel tedy o Církev postaral! Když odešel
do nebe, seslal Ducha Svatého, by ten dílo vykoupení dokonal.
A Duch pravdy poslání to plní. Vyučuje Církev a proto netřeba
se nám báti, že bychom upadli do bludů, když Církve poslou-f
cháme ajívěříme; posvěcuje ji, působě, aby se všem údům Církve
dostávalo posvěcující milosti Boží u víře, svátostech a při službách
Božích; řídí ji, by nezahynula, ale rozkvétala, a vícavíce se šířila
a utvrzovala. Ale Duch Svatý nejenom tak blahodárně účinkuje
\; Církvi sv. jako v celku, ale i jednotlivým duším rozličné milosti
poskytuje.

2. Duch Svatý jako rozdavatel milostí osvěcuje,

sílí, potěšuje a posvěcuje lidi, proto také UtěšitelemaPo
světitelem sluje.
a) Ačkoliv Spasitel sám tři leta apoštoly pilně vyučoval
v pravdách sv. náboženství, přece mnohé učení nepochopili, jemu
' neporozuměli, přece mnohá pochybnost u nich zůstala a podobali
se dětem, jichž rozum ani po desaterém opakování věc nechápe.
Ale jaká se s nimi stala změna, když obdrželi Ducha Svatóhm>
Pán a Mistr jim slíbil, že se naučí vší pravdě od Ducha Svatého,
a jak se předpovědění to naplnilo! Hned sina všechno vzpomněli,
hned to pochopili a bez pochybování tomu uvěřili. Duch Svatý
otevřel a osvítil rozum jejich.
.
A podobně Duch Svatý osvěcuje násxpodnes. Ze chápeme
rozličné pravdy, že rozumíme tomu, co slyšíme a čteme, že po
jímáme i nadpřirozené věci, za to všechno musíme dékovati Duchu
Svatému. »jenom Duchu Svatému možno,c dí sv. Augustin, »nás
všem pravdám vyučiti a o nich nás přesvědčiti.: Náš rozum jest
'slabý a ze svých sil nejsme s to nadpřirozené a božské věci chá
pati. Náboženství obsahuje pravdy, o nichž naše přirozenost neví,
na př. abychom nepřátely milovali, zlé dobrým opláceli, tělo své
mrtvili a podobně.
Přijímáme-li pravdy ty věřícím srdcem, jest to působení
Ducha Svatého, který nás osvěcuje. Poskytuje nám rozličné pro
středky, abychom poznali to, co k našemu spasení užitečno jest.
Poučuje nás hlasem svědomí, co bychom měli dělati a čeho se
varovati, rozněcuje v srdcích našich světlo, bychom stav duše
své poznali, zdali na dobré cestě se nacházíme; mluví k nám
v chrámech, ve zpovědnici, mluví k nám v nemoci, úzkostech
a rozličnými jinými způsoby.
,
Kéž bychom vždycky to světlo znamenali, ten hlas slyšeli
a jeho poslušni byli!

b) Duch Svatý nám pomáhá, nás posiluje.

jak

slabí a bázliví byli apoštolové, dříve než Ducha Svatého přijali!
Třeba ujistili svého Mistra osvé oddanosti avěrnosti při poslední
večeři, přece prchli, jakmile nepřátelé vložili na Spasitele ruce,
a Petr zapírá Pána svého. Uzavíraji se v jerusalémě a třesou se,
by i oni nebyli na smrt vedeni. Však jaká se to stala s nimi
změna o letnicích! Majíce Ducha Svatého, nebojí se, překonávají
nebezpečí, nestrachují se žaláře ani smrti. Sv. Pavel vólá:,oKd0
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nás odloučí od lásky Kristovy?
hlad.> Zdali nahota
mečřx Řím. 8. 35.

Zdali soužení aneb úzkost nebo

čili nebezpečenství?

Zdali protivenství

čili—

Sami o sobě slabí jsme a nemůžeme nic k svému spasení
učiniti, ani v něm pokračovati, ani je dokonati. A podobně
i přirozené síly naše jsou slabé a člověk často klesá pod tíhou
pokušení a nebezpečí. Ale Duch Svatý pomáhá člověku, aby
všechno a co se zvláště spasení duše týká, vykonal. Působí na
naši vůli, by ji roznítil k dobrým úmyslům, ničí oheň náruživosti
a poskytuje nám síly. bychom všecko statečně překonali. V po
kušení stojí při nás a sílí nás, abychom vyplnili, na čem spasení
naše závisí. Proto nikdo se nemůže vymlouvati, že by pokušení
na něj doléhalo tak veliké, aby mu nemohl odolati a jemu se

vyhnouú.

c) Duch Svatý potěšuje
kostech života.

člověka ve všech těž—

Když Spasitel svět opustiti mínil, potěšoval apoštoly, by se
nebáli a nestrachovali. A učcnníci neměli k tomu žádné příčiny,'
neboť jim poslal Vykupitel Ducha Svatého. »A já prositi budu
Otce a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával na věky,.:
jan 14, 16. Tak slíbil Pán Ježíš a slib ten skutečně splnil, když
Duch Svatý na apoštoly sestoupil. jako byli dříve zarmouceni
azaraženi, tak nyní od letnic plni radosti na sebe vzali těžký ten
úkol a snášeli odhodlaně pronásledování a utrpení, jak v'yznává
sv. Pavel: »Naplněn jsem potěšením, mám hojnou radost ve
všelikém soužení našem.a ll. Korint. 7, 4.
Podobně potěšuje Duch Svatý zbožné a bohumilé křesťany
podnes, naplňuje je radostí, mohou—li pro Krista trpěti, jak se
dočítáme v životech svatých o mučennících, které Duch Svatý
potěšoval. povzbuzoval a radostí nebeskou naplňoval v mukách
a trápeních.
Duch Svatý jakoby oslazoval hořkosti života Ani nelze

mnohdy pochopiti, jak tišeapokojně, ano íradostně lidé snášívají
nepříjemnosti, trpkosti, námahy a protivenství světa tohoto. Při
kládají zcela srdce své k Bohu avíra sv. _—Duch Svatý potěšuje
je ve všech těch nepříjemnostech a trápeních.

d) ještě za jeden vzácný dar děkujeme Duchu

pravdy; posvěcuje nás.
Apoštolové měli posud mnohé chyby a nedostatky abožský
Vykupitcl se viděl často nucena je napomenouti. Byli ctižádostiví,
nedůvěřivi, netrpělivi, chtivi msty a přední z nich Mistra zapřel.
Ale zcela jinak bylo po letnicích, když apoštolové obdrželi Ducha
Svatého. l—lnedbyli plni pokory, lásky a milosti; slabostí lidských
by na nich nikdo nenalezl. Vynikali ctnostmi a horlivostí po
věcech nebeských. Stali se světci.
Duch Svatý posvětil apoštoly. Tak posvěcuje i nás; očišťuje
lidi od hříchů a pěstuje v srdcích lidských tři božské ctnosti,
činí nás syny Božími a dědici království nebeského. Nejenom, že
nám uděluje posvěcující milost, přichází k nám a bydlí u nás.
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Ačkgoliv jest Bůh všudypřítomen, přece rozdavatel milosti sestu—
puje pouze do duše spravedlivého. jakmile očistil člověk duši
svou, nalézá v ní svůj trůn Duch Svatý. »Zdaliž nevíte,: dí apoštol
národů, »že oudové vaši jsou chrámem Ducha Svatého, jenž jest
ve vás. jej), máte od Boha.: I. Kor. 6, 19. jaká to čest, jaká
milost Samého Boha v srdci hostitil
'
A tento vzácný host chce stále bydliti u člověka. Tak jako
matka miluje své příznivce a chráněnce. Lehký hřích neodpuzuje
jej ještě od člověka, teprve hřích smrtelný zahání Ducha Svatého
od nás. »jestliže pak kdo chrám Boží poskvrni, toho zatratí Bůh;
nebo chrám Boží jest svatý, který jste vy.: I. Kor. 3, 17.
jak veliké jsou milosti, jež nám Duch Svatý poskytuje!
Osvěcuje nás božským světlem, abychom poznali všechno dobré,
posiluje nás proti pokušením a všeho druhu nebezpečím, potěŠUJe
srdce naše v zármutcích a hořich a posvěcuje sídlo duší našich
zvláštními milostmi a dary.
Abychom se těch milostí účastni stali, následujme svatých
apoštolů. Trvalí jednomyslně na modlitbách. [ my modlitbou se
připravujmc na příští Ducha Svatého. Pozvedněme mysl svoji
k Bohu a obnovme dobrá předsevzetí, bychom bázeň Boží stále
v srdci měli. Milujme pokoj, vypud'me ze srdce zášť proti nepřá
telům, milujme všecky bližní swé. Pak i Duch Svatý, Bůh pokoje,
sestoupí do srdcí našich. Trvcjme imy den co den na modlitbách,
mějme ipři práci Boha na mysli. V tomto stavu setrvejme, apak
i Bůh sešle nám .Ducha Svatého, který nás povede 'po všech
cestách života až do skonání. Amen.

Alois Dostál.

Svátek nejsvětější Trojice Boží.
(Homilie.)

Dnešní evangelium ukazuje: [. Původ, 2. předmět,
3. trvání duchovní mocí.
»Jdouce učte všecky národy, křtíce je
ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Sva—
tého.:
Matouš 28, 19.

Slavíme dnes svátek nejsv. Trojice. Židům ve Starém Zákoně
nebylo tajemství to jasně známo. Bůh jim ho ani nechtěl úplně
zieviti, aby snad židé, kteří beztoho modloslužebnictví náchylní
byli, nepokládali tři božské osoby za tři Bohy a tak neodpadli od
víry v jednoho pravého Boha. Teprve když přišel ]ežíš Kristus
na svět, zjevovala božská moudrost tajemství to po něčem lidem,
až je konečně ježíš v dnešním sv. evangeliu jasně a zřetelně ohlásil.
Mezi křesťany je to tajemství, že jsou totiž tři božské osoby, tak
známo, že to už i malé děti znají, a my každého dne, kdykoliv
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se znamenáme sv. křížem, pronášíme totéž, co Pán Ježíš v dnešním
svátečním evangeliu pronesl, když apoštolům odevzdával Svou du
chovní moc.
Dnešní sv. evangelium je velice krátké, ale plné vznešených
pravd a nauk. Ukazuje nám:

I.Původ;

2. předmět;
3. a trvání duchovní moci.
O tom všem se poučíte, vyslechnete——1imne s trpělivou po

zorností.

Pojednání.

1. Duchovní moc, kterou apoštolové dostali od Ježíše, & bi—

skupové a kněží o'd apoštolův a jejich nástupcův, není 5 tohoto
světa, nýbrž s nebe; není od lidí, nýbrž od Boha. Je tudíž bož

ského

původu.

To vysvítá ze slov dnešního sv. evangelia, jež

takto začíná: »Za onoho času řekl Pán Ježíš učenníkům svým:
Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.“ Slova ta pravil
Pán Ježíš učenníkům Svým na jedné hoře v Galilei po Svém
vzkříšení. Pravil pak jim to, aby je zkormoucené potěšil a po
sílil, odevzdav jim Svou duchovní moc nade všemi lidmi. Jediné
Bůh Sám může míti moc na nebi i na zemi, a nikdo nemůže dáti
druhému moci, které sám nemá. Kdyžtě Ježíš apoštolům dal moc
nade všemi lidmi, potom je Jeho moc božská, a On tu moc měl.
Jako Bůh měl. Ježíš moc tu od věčnosti, a po Svém vzkříšení
dostal ji od Svého nebeského Otce také jako člověk. Měl moc na
nebi ina zemi. Má moc na nebi, neboť sedí na pravici Boha Otce,
i může poslati Ducha Sv. na zemi, jakož i ty, kteří v Něho věří,
vzíti k Sobě do nebe. Má moc na zemi, i může založiti Církev,
říditi ji a udržovati až do skonání světa. Má moc podložiti si ná
rody, obrátiti hříšníky, posvětiti duše. Má moc na konci světa
opět s nebe přijíti na zem, aby soudil všecky lidi, dobré aby od—
měnil životem věčným v nebi, hřišniky pak aby věčně trestal
v pekle. Taková je moc Ježíšova, nebpt jinak by nebyl mohl říci:
»Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemí.< A kdyžtě takovou
moc měl, mohl ji dáti taktéž apoštolům a jejich nástupcům. Jak
potěšitelno jest pro “nás, drazí křesťané, vědomí, že Ježíš, Jemuž
jest dána všeliká moc na nebi i na zemi, apoštolům & jejich ná
stupcům moc dal: hříchy odpouštěti, a to tak, že komu oni je
odpustí, odpuštěny jsou jim i na nebi. Všeliká tedy moc, kterou
Ježíš odevzdal apoštolům a jejich nástupcům, božská jest a smě
řuje jediné k našemu dobru.
Ted poslyšte, v čem ta moc záleží.
2. Božská moc, kterou božský Spasitel náš dal apoštolům
a jejich nástupcům, vztahuje se: a) na pravou víru; b) na sv. svá
tosti; c) na mravouku.
a) Předem dal Ježíš apoštolům a jejich nástupcům moc hlá
sati a šířití jeho víru, řka: »Protož jdouce, učte všecky národyc,
neboli jak čteme u sv. Marka'evang.: »Jdouce po všem světě,

_
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kažte evangelium všemu stvoření.<' 16, 15. Z toho vyplývá, že
duchovním pastýřům není na vůli necháno, chtějí-li kázati či ne.
To jim Ježíš přísně naporučil, a běda jim, kdyby nekázali. Sv,
Pavel píše ke Kor. [. Kor. 9, 16.: »Běda mně, kdybych nekázal.:
Poručil pak ježíš, že se má kázati všem národům a všem lidem;
všickni lidé tudíž maji přivedeni býti k pravé víře. A apoštolové
uposlechli příkazu toho. Rozešli se do veškerého světa hlásat
evangelium. Než i potom hlásáno stejně ve všech dobách evan—
gelium Kristovo, a i dnes se všude ohlašuje ústně i písemně, a to
nejenom věřícím, ale i nevěřícím. — Vy jste tak šťastni, drazí
křesťané, že jste se zrodili z křesťanských rodičů a vychováni byli
v lůně katolické Církve. Hned v mládí vyučováni jste byli u víře
ježíšovč, a i nyní se vám pilně hlásá slovo Boží. jaké to dobro
diní! Než jako my kněží povinni jsme vám kázati slovo Boží, tak
zase povinni jste vy je poslouchati. Ale nestačí. byste jenom slovo
Boží poslouchali, nýbrž musíte se jim také v životě svém spra
vovati, a běda i vám, nebudete-li víru svou osvědčovati skutky,
neboť potom bude vám víra jen na větší hanbu a záhubu.
b) Druhou službou, kterou uložil Pán apoštolům a jejich

nástupcům,jest udílení svatých svátostí.

Praviljim dále:

»Křtícc je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatéhoc Tu ovšem
připomíná Spasitel náš jenom svatý křest, neboť mluví o
všech národech, kteří, dokud nejsou pokřtěni, nemohou ani
jedné svátosti platně přijati kromě křtu, neboť křest jest nej
prvnějši a nejpotřebnější svátost. Křest iest brano
ku všem
ostatním svátostem. Potom teprve, když je člověk pokřtěn, může
druhé svátosti přijati. Z toho jest patrno, že jenom apoštolové
a jich nástupci vlastně právo a moc mají křtíti, než v čas potřeby,
není-li kněze po ruce a na snadě, smějí i světské osoby křtíti.
Kdo však křtí, musí tak křtiti, jak to nařídil a ustanovil ježís,
totiž ve jménu Otce i,Syna i Ducha Sv., a kdo by jinak křtil, ne
platnč by křtil. — O, jaké to dobrodiní, že jste, mojí rozmilí,
křtem sv. stali se údy pravé Církve Kristovy a dědici \království
nebeského! Tehda stali jste se křesťany, ale tím zároveň jste se
zavázali, že budete po křesťansku žíti. Zijte tedy podle víry, kterou
vyznáváte!

_ '

c) Konečně zplnomocnil Ježíš apoštoly a jejich nástupce, aby
učili věřící mravouce.
Pravil: »Učte je zachovávati všecko, co
jsem koli přikázal vám.: Pán ]ežiš mnoho toho přikázal apoštolům,
o čem v Písmě sv. zmínky se neděje. A hle, ted' jim porouči, aby
učili národy zachovávati »vše-, co jim přikázal. Co pak apoštolům
byl přikázal, to nalézá se v katolické Církvi, Církev tomu i dnes
učí, a kdo by se opovážil jinak učitě, než učí katolická Církev,
ten by se zřikal Ježíše a učení Jeho. Božský Spasitel náš Sám děl:
„Kdo Církev neslyší, budiž tobě jako veřejný hříšník a publikán.a
Mm. 18, 17. _- Poslouchejte tedy Církve a' žijte dle učení jejího,
nebot“ učení to přijali apoštolové od Samého Ježíše, a učení to ne
porušené chová se v svaté Církvi katolické. Poslyšte, co pravil
ježíš apoštolům a v nich všem biskupům a kněžím: »Kdo vás
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slyší, mne slyší: a kdo vámi pohrdá. mnou pohrdá; a kdo mnou
pohrdá, pohrdá tím, který mě poslal.< Luk. 10, 16. O, kéž by
nebylo i mezi křesťany takových zlovolných lidí, kteří kněžími
pohrdají a v nich Samým Ježíšem a Bohem Otcem! Chraňte se,
drazí moji farníci, takových nevděčných křesťanů, i nepopřávejte
jim nikdy sluchu, když je slyšíte mluviti pohrdlivě o kněžích.
Tolik o původě a předmětě duchovní moci, kterou Ježíš ode
vzdal apoštolům a jich nástupcům, t. j. biskupům a kněžím; ted

poslyšte ještě o trvání

moci té.

3. Moc, kterou dal Pán Ježíš apoštolům,

smrtí, nýbrž trvá dál a trvati

nepřestala jejich

bude až do skonání světa. Pravilť

Ježíš apoštolům Svým: »A aj! já s vámi jsem až do skonání světa.<<
Co tu pravil Ježíš Kristus apoštolům, to praví i všem jejich ná—
stupcům až do skonání světa. A tak, třebas se Pán pryč odebral
?. tohoto světa, přece na věky dlí a trvá 5 Církvi Svou zde na
zemi. Arciť není viditelně u ní a s ní, ale neviditelným způsobem
stále jest s ní. Ježíš Církve Své nikdy neopouští. Církev, kterou
On založil, stojí už skorem dva tisíce let. Za tu dobu hnali útokem
na ni různí nepřátelé, ale nepřekonali jí. Byla doba, kdy už my
slili, že jest už po ní, ale ona vyšla vždy stkvělejší a pevnější
z každého boje. Pravdu děl božský Spasitel, že jí brány pekelné
nepřemohou. Mat. 16, 18. Duchovní moc, kterou apoštolé od Je—
žíše dostali, i dnes vykonávají církevní hodnostáři a představení.
Totéž učení, jež dle nařízení Ježíšova apoštolé hlásali, hlásá se
i dnes v katol. Církvi. Tytéž svátosti, jež Kristus Pán ustanovil,
i dnes se udilejí. Kdo tedy věří v Ježíše, žije dle Jeho učení a při

jímá sv. svátosti, ten'jest s Ním spojen vjeho Církvi; a ten, kdo
nežije dle učení Jeho, nepřijímá sv. svátostí, není Jeho údem
pravým; nýbrž jako suchá větev odseknuta bývá od hlavy a v oheň
uvržena, poněvadž ovoce nepřináší, tak i takový člověk uvržen
bude u věčný oheň, do pekla.
Děkujte Bohu, drazí moji farníci, že se nalézáte v pravé
Církvi Kristově, s kterou On zůstává až do skonání světa. Ale
nedosti na tom, abyste byli jenom viditelnými údy Církve Kristovy,
ný rž musíte také podle učení jejího žíti. Přijímejte tudíž často
a iodně sv. svátosti, potom zajisté dostanete se jednou k nebe
skému Otci, Jemuž s Bohem Synem a Duchem Sv. čest a sláva
budiž na věky. Amen.
_
Alois Koudelka, farář v Nikolčicich na Moravě.

Wůgtcaw
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Řeči příležitostné.
Rec u príležitosti uchlem svátostí sv. biřmování.
»Učiním jej sloupem v chrámě Boha
svého a napíši na něm jméno Boha
svého.c
Zjev. 3, 12.

Řekové athenští báli se velmi vůdce vojska krétského —
Theutida Oronta; i dodával jim zmužilosti spoluobčan jejich The—
mistokles, řka: »Nebojte se Theutida Oronta; on má sice meč
k zabíjení, nemá ale srdce, aby jej vytasil z pochvylc Slovo to
řečené o Theutidovi platnost má o každém křesťanu, kterýž na
křtu sv. ovšem vřadčn byl pod prapor bojovníků Kristových,
avšak nepřijal dosud Ducha Svatého ve svátosti biřmování. Křesťan
nebiřmovaný jest jako vojín, jenž zbraně nemá, aneb má-li zbraň,
bojí se s ní zacházeti. Takovými vojíny beze zbraně, vojíny bo
jácnými byli všichni apoštolé a učenníci Páně před sesláním Ducha
Svatého. Byli sice pokřtěni, znali Kristovo učení a víru, ale báli
se Kristovu víru vyznávati a učení jeho hlásati, báli se veřejně
vystoupiti, zavírali se ze strachu před židy. Když ale o letnicích
sestoupil na ně Duch Svatý, vystoupili neohroženě z úkrytu svého,
hlásali statečně Kristovu víru, vyznávali ji zmužile, žili podle ní,
trpěli a umírali pro ni.
Ivy všichni, kteří jste přijali sice sv. křest, ale nepřijali
dosud Ducha Svatého ve svátosti biřmování, podobáte se ještě vo
jínům, kteří zbraně nemají a zbraně se bojí. Avšak ]eho Eminence
náš nejdůstojnější arcipastýř v dnešní pro vás věčně památný den
„učiní vás sloupy v chrámě Boha svého a napíše na čelích vašich
jméno Boha svého.a Ano, dnes skládáním rukou vznešeného ná
městka apoštolského přijati budete do Církve bojující a skrze po—
mazání sv. křižmem na čele obdržíte na duši nezrušitelné znamení
bojovníků Kristových. Dvojí pak jest povinnost každého bojovníka:
čest a slávu svého krále statně rozmáhati, provlast svou a svého
krále žíti a umírati. Ivám bojovníkům Kristovým nastane dnešním
dnem dvojí povinnost a dvojí práce, jež významně naznačena jest
sv. křižmem. Křižmo skládá se z oleje a balsámu. Olej dává světlo
a sílí tělo; i vás osvítí a posilní dnes Duch Svatý, abyste víru
svou dobře znali & neohroženě vyznávali. Balsám vydává libou
vůni; i vám dá dnes Duch Svatý pomocnou milost, abyste vydá
vali vůni dobrých skutků t. j. živi byli podle své víry. Ano, víru

vyznávati

a podle

ní žíti — ten dvojí úkol křesťanského

bojovníka budiž předmětem úvahy naší.
Osvětiteli, Duše Svatý, osvět' mysl mou i posluchačů
mých !

I. Stvořitel Bůh tak uspořádal přirozenost člověka, že, co
uvnitř cítí, bezděky též zevně projevuje buď jazykem, bud' tváří,
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buď povzdechem neb nějakým hnutím těla. Proto jsou při službách
Božích posvátné obřady nezbytně potřebný, abychom jimi buď
projevili víru a pobožnost, aneb povzbuzeni byli k víře a pobož
nosti. Co prospěje komu perla utajená na _dně mořském, co dia
mant ukrytý ve tmavém sklepení, co svíce postavená pod kbelec.>
Rovněž tak ničemná a mrtvá byla by víra naše, kdybychom se
stydčli veřejně ji vyznatil Proto povinni jsme víru svou veřejně
vyznávati slovem i činem a hájiti jazykem. Neboť dí Spasitel:
»Kdožkoliv mne vyzná předlidmi, toho i já vyznám před Otcem
svým, kterýž jest v nebesíclm Mat. 10, 32. Víru svou veřejně vy
znávati a hájiti bylo vzdy a jest zvláště v době nynější sv. povin
ností katolických křesťanů.
]souť v době nynější tak Zvaní liberálové či svobodom) slní,
kteří mluví, že je víra jako víra, vskutku však nemají žádné víry
aproto poSmívají se katolíkům kteří víru svou veřejně a ne
ohroženě vyznávají, přezdívají jim tmářů, zpátečníků a klerikálů
Posměchem lidi takových zbankrotělých ve víře nedejte se nikdy
zastrašiti a svésti k tomu, abyste se styděli konati veřejnou po
božnost. znamenati se sv. křížem, uctívati obraz ukřižovaného
Spasitele aneb obrazy světců & světic; vždyť dobře vám známo,
že úcta prokazovaná obrazům prokazuje se nikoliv obrazům, ale
osobám, které obrazy těmi se představují. Kdybyste se zpustlým
posměchem a planými přezdívkami dali svésti k zapření víry kato
lické, zapřeli byste Krista, ]enž dí: »Kdož by zapřel mne před
lidmi. zapřut' i já ho před Otcem svým, kterýž jest v nebesích..
Mat. 10, 33.

Též jsou v době nynější nejedni nevěrci, kteří o pravdách
zjevených nám od Krista Syna Božího potupně a rouhavě mluví,
kteří osobního Boha, Kristovo Božství a-nesmrtelnost duše upí
rají a rozšiřují v lidstvu morovinu a tmu nevěry nejen nevěreckými
řečmi, nýbrž i špatnými časopisy a knihami, kteří tupi a hanobí
katolickou Církev, její biskupy a kněze. jen aby víru podryli a“
Znechutili lidem neprozíravým. Abyste, drazí biřmovanci, nejdražší
poklad víry si zachovali a sv. víru svou až do skonání neohroženě
vyznávali, čtěte dobré katolické časopisy. čtěte dobré věroučné
a mravoučné knihy, podporujte dobrý katolický tisk! Nikdy však
nepředplácejte špatné časopisy, podrývající křesťanskou víru a
mravnost, nepodporujte špatný, zednářský, nevěrecký tisk a, do
stane-li se vám do rukou spis nevěrecký a nemravný, hodte ho,
kam patří! Abyste dále sv. víry se zastali a jí zmužile hájili, jak
povinni jste, porážejte bludy a lži nevěrců pravdami Božími, hlá

sanými od Syna Božího! Rcete těm, kteří Boha osobního
upírají

slovem žalmisty: »Blázen řekl vsrdci svém: není Boha.:

Z. 13. Nemohou-li pouhé hodiny povstati náhodou, musí—limíti
rozumného původce, tím méně mohl ohromný, důmyslně a účelně
spořádaný stroj světa povstati náhodou, musil míti nejrozumnčjšího

původce. Rcete těm,kteří

upírají Kristovo Božství:

Kristu Pánu, ]ejž nikdo nemohl trestati ze hříchu, Kristu, Jenž
o Sobě dí: »Dříve nežli Abraham

byl —-—tedy od věčnosti já
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sem,< Kristu nevěříte, ale bludným a lživým výmyslům hříšných
lidí Věříte? Renanovi, upíračovi Kristova Božství, kterýž za svůj
rouhavý spis dostal od zednářů velikou sumu peněz, věříte a ne
chcete věřiti apoštolům, evangelistům a statisícům mučcnníků,
kteří pohrdli nabízenými jim hodnostmi a statky a raději pod
stoupili muka a smrt, než by zapřcli pravdu: »Kristus jest Syn
Boží, Bůh a spolu člověk—:PO Církvi katolické ničeho nevíte? Ta
podává patrný důkaz, že její zakladatel — Kristus jest pravý Bůh.
Neboť kdyby založena byla od člověka, dávno by byla zahynula
krvavým pronásledováním v prvních stoletích a od tajných a

zjevných nepřátel v době novější. —- Rcete těm, kteří upírají
duši: Kristu, Synu Božímu nevěříte, když dí: »Nebojte se těch,
kteří zabíjejí tělo, ale duši nemohou zabiti; .než bojte se raději
toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti do pekelného ohněw
Mat. 10, 28. Proč Kristus vtělil se, trpěl a umřel smrtí nejpotup—
nější a nejbolestnější? Pro těla smrtelná nebylo by třeba jeho
vtělení, umučení a smrti, ovšem ale pro duše nesmrtelné. Kdo to
v člověku bojuje proti žádostem těla, kdo to v nás myslí., rozumí,
svobodně volí a cítí radost i žal, hanbu i čest? Tělo jistě ne,
nýbrž jedině duch. Cim to, že člověk jediný ze tvorů pozemských
schopen jest pokroku v dobrém i ve zlém? Protože má duši ne
smrtelnou, jen nesmrtelný duch schopen jest pokroku.
Tak vyznávejte a hajte i jiné články víry, bude-li “vám je
podrývati nevěra lidí zmatených! Abyste však mohli víru svou
vyznávati a hájiti, musíte ji dobře znáti. K tomu cíli obdaří vás
Duch Svatý darem rozumu a umění, abyste všechny pravdy ná—
boženské poznali a uměli, obdaří vás darem síly, abyste pravdy
ty statečně hájili. Obdržíte rozum, umění a sílu, kteréž dary na
značuje olej ve sv. křižmu. Těchto darů Ducha Svatého abyste
nadarmo nepřijali, účinkujte s nimi, kdykoliv se vám naskytne
příležitost k vyznávání a hájení sv. víry. Tak dostojíte první
úloze křesťanského bojovníka
budete vyznávati svou víru.
ll. Druhá povinnost křesťanského bojovníka jest, aby víru,
již má v srdci a na jazyku, také skutky osvědčoval, aby podle
víry živ byl. Víra podobá se stromu, jehož kořeny zapuštěnyjsou
na zemi v srdcích lidských, jehož kmen a větve směřují k ne
besům, jehož ovoce, dobré skutky 1——
sklízí se ve vlasti nad hvě

zdami. Víra však bez skutků jest strom suchý, strom bez ovoce —
je mrtva. Co prospěje komu, praví-li, že má víru, nemá-li skutků?
Víra bezrskutků nikoho neSpasí. »Ne každý, kdo mi říká: Pane,
Pane, vejde do království nebeského: ale kdo činí vůli Otce mého,
kterýž v nebesích jest, t'en vejde do království nebeského,c dí
Kristus Pán. Mat. 7, 21. Co prospěje, věří-li kdo v Boha vše-'
včdoucího a nejvýš spravedlivého, páchá-li při tom skutky zlé,
kteréž vševědoucí vidi a spravedlivý bude trestatiř Co prospěje,
zná-li člověk největší přikázaní o milování Boha nade všecko,
miluje-li své tělo smrtelné, tvory & statky pomíjející více nežli
Boha? Co prospěje komu, zná-li druhé největší přikázaní o mi
lován'í bližního jako lsebe samého, nepomáhá-li dle možnosti-bliž—
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ním bídným &nešťastným? Co prospěje komu, zná-li příkaz Páně:
»Pomni, abys den sváteční světil,c jestli den Páně zncsvěcuje prací
služebnou, konanou ze zisku aneb zbytečnými cestami a světskými
výlety? Co prospěje vám, otcové a matky, Věříte-li a víte-li, že
vám Bůh ukládá povinnost pečovati nejen o tělesné, nýbrž io du—
ševní blaho dítck svých, dopouštíte-li, aneb docela poroučíte-lí
dětem svým, aby zanedbávaly, čeho nejvíce potřebí ——duchovní
cvičení, pečování o duši v kostele a ve škole? Co prospěje vám,
synové a dcery, znáte-li čtvrté přikázaní Boží, jestli vskutku ne—
ctíte otce svého i matku, jestli děláte rodičům zármutek a hanbu,
jestli jich v nemoci neošetřujete, ve stáří nepodporujete? Co pro
spěje lidem, když znají i všecka ostatní přikázaní Boží, nekonají-li,
co Bůh vnich přikazuje, a páchají-li, co Bůh v nich zakazuje? Co
prospěje lidem, jsou-li zapsáni v matrikách jakožto vyznavači ka
tolického náboženství, jestliže neplní povinností katol. náboženství,
jestli nezachovávají příkazů Církve své, jestli 0 dnech svátečních
služeb Božích nenavštěvují, jestli sv. zpověď a přijímání nejsvětější
Svátosti zanedbávají, ustanovených postů nezachovávají, v zapově
zený čas tanci a hlučným zábavám se oddávají?
Aj, taková mrtvá víra bez skutků by vás, drazí biřmovanci,
nespasila, ale odsoudila. Neboť dí Spasitel: »Služebník, kterýž zná
vůli pána svého a neplní, bit bude ranami mnohými.: Lukáš 12.
Patrno tedy, drazí biřmovanci, že jenom ten jest dokonalý bo
jovník Kristův, kdo nejen víru Kristovu vyznává, ale též podle
víry živ jest; jenom ten zvítězí a jenom ten obdrží korunu či od
platu vítězství; neboť dí Duch Páněv knize zjevení 2, 7.: »Tomu,
kdož zvítězí, dám jísti se stromu života, kterýž jest v ráji Boha

méhoa

Abyste pak i ten druhý úkol křesťanského bojovníka nále
žitě konali t. j. podle víry živi byli, k tomu cíli udělí vám Duch

Svatý dalších čtvero darů: moudrost, radu, pobožnost a bázeň
Boží. Moudrost naučí vás kráčeti cestou Božích přikázaní, zachrání
vás ode lsti ďábelské. Rada Ducha Svatého vás naučí, kam jest
vám se obrátiti, když vaše vůle by kolísala mezi dobrým a zlým.
Pobožnost povznese vás od hroudy pozemské vzhůru k Otci světel.
Bázeň Boží nedopustí, abyste těžce hřešili. Třeba jen, abyste s těmi
čtyřmi dary Ducha Božího spolupůsobílí, pak budete vydávati vůni
skutků dobrých, kterouž balsám sv. křižma případně naznačuje.
A protož, kdykoliv v budoucím životě uslyšíte hlasu Ducha Sva—
tého, nezatvrzujte srdcí svých: ale moudrosti Ducha Sv. bedlivě
naslouchejte, rady jeho následujte, pobožnost milujte, Boha se
bojte!
Nuže, drazí biřmovanci, vstuptež již do řad Kristových bo
jovníků, přistuptež k sv. biřmování! Znáte již dvojí úkol nastáva
jícího vám bojování, znáte také palmu kynoucí těm, kteří zvítězí.
.Tomu, kdož zvítězí, dám jísti se stromu života, kterýž jest vráji
Boha mého.: Dříve však než pokleknete, aby nejdůstojnější náš
arcipastýř napsal na čelích vašich jméno Boha svého a učinil vás
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silnými sloupy v chrámě Boha svého, vzývejte se mnou ještě Ducha

Svatého:

»Přijdiž k nám, 6 Duchu Svatý,
všech milostí pramene,
sešliž oheň v nebi vzňatý
v naše srdce studenél
Hle, chudí jsme ——rač vylíti

dary Své a poklady,
osvět' nás a dej uzríti

věčné pravdy základylc

Amen.

Josef Smělý, farář v Ratenicích.

Úvaha o májové pobožnosti.
Maria osvoboditelkou pohlaví ženského.
»Pod ochranu Tvou, utíkáme se, svatá
Boží Rodičko.<

Na dvoře Filipa Krásného,*) jenž panoval na počátku XIV. sto
letí, žil básník jmenem Jean de Meun, jenž ale pro svoji zkrou
cenou postavu byl všeobecně nazýván Clopinel, ajehož oblíbeným
zaměstnáním bylo ve verších a básních o ženských tolik zlého
napovídati, co si jen vymysliti mohl. Jednoho dne však uzřel
pojednou, že ho se všech stran obklíčily dvorské dámy, každá
ozbrojená důtkami, aby ho ztrestaly za jeho zlomyslností. Clopinel
rychle se vzpamatoval ze svého překvapení a prosil jen o několik
okamžiků strpení. »Spravedlívo jest, pravil, abych se podrobil
vašemu trestu; a proto mně povolte jen jednu malou milost: ať
mi zasadí první ránu ta z vás, která se cítí mými verši nejvíce

dotknuta.“
K tomu se však, jak pochopítelno, žádná z nich nemohla
odhodlatí, a tak se vyvlékl tento posměváček z nebezpečí žertem,
který opět nebyl ničím jiným, než pohanou.

A opět dále tepal, hanil a káral všecky ženy bez rozdílu.
jako v této rozmarné, krátké historce, tak tomu bylo
iv dlouhém, vážném starověku; tehda se ozývaly četné hlasy
kárající a hanící pohlaví ženské. Knihy, které pocházejí ze staro
věku, ať jsou to již knihy posvátné neb světské, oplývají hanou
tvrdou a bezohlednou. A přece žádná žena starověku nedala na
jevo své rozhořčení nad tímto jednáním. poněvadž by byla již
tím prozradila, že se cítí sama dotknuta. Nic neobjevuje se hojněji
a častěji v knihách starých, ať jest to již vážně nebo v žertu,
ať v básni či řeči nevázané,

at! 11 pohanských

*) Srv.: Veith, Mater dolorosa.
Rádce duchovní.

sto'íků

nebo u ži—
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dovských mudrců, nežli důrazně hany a hořké žaloby nad ne
stálým, lehkomyslným, vášnivým pohlavím ženským. — Tak jest
psáno v jedné knize Starého Zákona: »že není žádná hlava tak
zlomyslná, jako hlava hada, a že není žádná zlost tak veliká,
jako zlost ženy.cz Tak již starověký mudřCC DiogenCS. když viděl
na náměstí v Athenách dvě zlé ženské v hádce, zvolal: »l—Ile,
tady jedna zmije vypůjčuje si jed od druhé zmije.< Salomoun
ujišťuje, že stěží nalezl mezi tisíci muži jednoho rozšafného, ale
mezi všemi ženami ani jediné. liuripides pak, pohanský básník,
praví, že jediný muž jest lepší a výbornější, nežli tisíce žen.
I—lle,jak psal a smýšlel starověk o pohlaví ženském. Zajisté,

že poznáváte, moji drazí, že vtom není nic pochlebného. A podle
toho také bylo ve starověku s ženami nakládáno: až na několik
vzácných výjimek nacházíme v celém pohanském starověku ženské
pohlaví z největšího dílu v postavení velmi nedůstojném, v po
stavení, které více méně hraničí s otroctvím. Zenu ve starověku
očekával dvojí osud: buďto žila podle zevnějšku v rozkoších, ale
při tom zakrněla duševně, anebo byla odsouzena ktěžké, otrocké
práci. Muž staral se pouze o válku, o lovení zvěře, o pitky
a kratochvíle. ženy pak musily vykonávati všecky práce nejen
domácí, nýbrž i na poli a zhotovovati všecko náčiní i oděv.
Oloupena o svá osobní práva, v mravní a duševní porobě
klesala žena starověká se stupně k stupni, níž a níže, takže ko—
nečně vskutku zasluhovala opovržení, s jakým na ní bylo po
hlíženo. Tak tomu bylo ve starověku uvšech národů. skoro
u všech; jediní staří Slované zdají se činiti čestnou výjimku.
A jako za starověku téměř u všech národů, tak tomu jest,
moji drazí, i v nynějším čase u těch národů, kterýmž dosavade
nezasvitlo světlo křesťanství, — u národů pohanských. Ať jdeme
do Ameriky ke kmenům indiánským. nebo ať jdeme do Afriky
k černým jejim obyvatelům, nebo ať čteme o divokých obyvatelích
ostrovů Tichého oceánu — všude jeví se nám tentýž obraz, všude
nacházíme pohlaví ženské v postavení nedůstojném. otrockém.
Se ženou se nakládá jako se zvířetem, jako s dobytčetem, ony
samy vykonávají všecky těžké práce, kdežto muž leží a houpá se
ve visuté rohoží, pohlíží pohodlně alíně na svou namáhající se ženu.
Ano i ti národové. kteří již dosti vysokému stupni kultury
a vzdělání se těší, Turci, Cíňané, japonci, Mongolové —- iu těch
nacházíme skorem tentýž obraz. Všude jest žena otrokem nebo
skoro otrokem: o nějaké svobodné vůli, o svobodném sebe určení
není ani stopy. Když některý Mongol se chce oženiti, odbude se
celá ta záležitost velmi jednoduše. Dojde si k rodičům dívky,
kterou si vyhlédl (s ní ani nemluví), a celá věc se vyjedná jako
nějaká obchodní smlova. Umluví mezi sebou, kolik má dáti ženich
za nevěstu koní, velbloudů, ovcí, kolik liber másla, měřic mouky,
kolik látek na oděv,

všecko se sepíše -— a dívka se stane ma—

jetkem kupce čili ženou svého manžela, což jest jedno. Zdali
je s tím spokojena, na to se jí nikdo netáže. Mongolští rodičové
mluví o té věci docela prostě: Koupili jsme synovi dceru toho
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a tnho, a ti zase říkají, prodali jsme dceru svou tě a té rodině.
V Číně, když narodí se chlapec, jest velká slavnost. Otec ho
líbá a vine k svému srdci a veselí nebéře kolik dní ani žádného
konce. Když se ale zvěstuje otci. že se mu narodila dívka, za—
mr'ačí se, odejde beze slova a novorozené dítko se mu nesmí ani
ukázati. A to jest ještě jednání milosrdné, často bývá novorozeně
ženské ihned zardouseno, “poněvadž se to pokládá za. nemilost,
za kletbu nebes, když se narodí děvče. Když se narodí chlapec,
tak praví slovutní cestovatelé a missionáři Hug a Gabet ve svém
díle o Cíně, *) položí se na lůžko stkvostné a hraje si s perlami;
když se narodí děvče. musí ltžeti na zemi přikryto hadrem
a hraje si s kamenem. Každý, zvláště ale její bratři, zacházejí sní
jako se služkou odsouzenou k nejtěžším a nejnižším pracím.
[ když se vdá, totiž, když jest prodána, nesmí seděti se svým
mužem a se svými syny za stolem, nýbrž musí je mlčky obslu
hovati, do kofliku jim nalévati, jim dýmky zapalovati. Teprve
když se všickni nasytili, smí též ona pojísti, ale stranou a samotna.

Ale itu nedostane to, co zbylo od mužů, nýbrž pro ni jest

zvláštní, špatnější a odměřená krmě. Muž, či spíše velitel a pán,
může svou ženu bez trestu bíti, hladem umořiti, prodati, pro—
najmouti, jak jest mu jen libo.

Leč dosti. Dosti o těchto ošklivých obrazích .....
Tak tomu bylo za starověku, tak tomu jest i nyní u národů

pohanských, jimž dosud nezasvitlo světlo viry.
U nás jest tomu lépe. Kdo to způsobil? Nic jiného, nežli
s nebe pocházející učení křesťanské. jenom to způsobilo ten zá
zračný převrat celé společnosti lidské, jenom to zjemnilo mravy
i smýšlení mužů i žen, jenom to způsobilo, že u národů křesťan
ských nachází žena postavení sebe důstojné. Náš Spasitel ježíš
Kristus nejlepe povznesl tím pohlaví ženské, že si z něho vyvolil
Svoji Matku Marii Pannu Tím nejlépe dal najevo, jaké uctivosti
a vážností zasluhuje nejen ona. ale i celé pohlavi, z něhož byla
vzata. U nás i všech národů, kterým svítí nebeské světlo kře—
sťanství, bdí nade všemi, i nad ženami svaté náboženství které
hlásá, že i dívka jest stvořena dle obrazu Božího, že má rovněž
tak jako muž nesmrtelnou duši, Otec nebeský žejestjejím otcem,
královna andělů Panna Maria jest její mocnou ochranitelkou.
Náboženství křesťanské, oživující síla evangelia, roztrhly ty Otrocké
řetězy, které poutaly pohlaví ženské, povznesly je a s ním po
vznesly také celý život rodinný, ten posvátný, krásný život ro
dinný, jenž tvoří základ Spořádané společnosti lidské. Kdo sníží
Marii, ten sníží celé pohlaví ženské; kdo sníží ženu, ten zničí
život rodinný; kdo zničí rodinu, ten zničí stát, ten zboří a roz
vráti celou společnost lidskou. —
llle, moij drazí, jestliže tedy všichni jsme zavázáni svému
Vykupiteli, ježíši Kristu, nejvroucnější láskou a vděčností z) své
vykoupení, tím více jsou k tomu zavázány ženy, dívky a paní, ty
*) Srv.: Hug a Gabet, Cesty missionářské.
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mají jmenovitě vroucně děkovati Spasiteli a jeho nebeské Matce
Marii Panně za to, že skrze ni jsou povzneseny. Maria Panna
stará se o ně, stará se o to, aby měly mocnou ochranu, mocný
štít proti surovosti, proti násilí, proti otroctví.
Tím pak jest také povznesena celá společnost lidská, celé
lidské pokolení, neboť jak praví Sheridan, čím moudřejší actnost
nější jest matka, tím moudřejšíactnostnější jsou pak také mužové.
*

*

*

J

ó, přátelé v Kristu, jmenovitě pak vy, křesťanské paní
a dívky, budte vděčný své nebeské Matce za to dvojnásobné vy
koupení, jež vám zjednala, za vykoupení od smrti věčné skrze
svého božského Syna a za vykoupení z poroby časné, z pozem—
ského otroctví. Buďte vděčný, učiňte to tak, jako to činila svatá
císařovna Pulcheria, která každý den večer vroucně se k Matce
Boží modlila, odloživši všecky odznaky královské moci; nebojako
učinila světice španělská svatá Terezie, tato duchovní myslitelka,
která byvši zvolena za představenou kláštera v Aville, postavila
na křeslo, kteréjíjakožto představené náleželo, sochu Panny Marie,
před ní položila klíče od domu a prohlásila, že nikdo nemá býti
představenou vládkyní, než sama Matka Boží, Panna Maria. Tak
také i vy, paní křesťanské, kterým Bům svěřil rodinu, zasvět'te ji
celou péči nebeské Matce Marii, zasvěťte jí celý svůj dům, celou
svoji domácnost, buďte jejími dítkami!
My všichni pak, bez rozdílu stavu a povolání věnujme kaž
dého dne Marii Panně vroucí modlitbu chvály a díků. Amen.
Václav Šproc, koop. v Karlíně.

Kazani při ukončení pobožnosti májové.
Ovoce pobožnosti májové.
»Počátek moudrosti —, bázeň Hospo
dina.:

Lalm 110, 10.

Na světě nic netrvá věčně. Všecko má svůj konec, neboť co
na zemi jest, pomijejicí jest. [ ten rozkošný měsíc květův, i ten
vonný máj blíží se ku svému konci. 5 májem pak končí se po—

božnost májová, ta překrásná pobožnost, která nespočetná srdce
lidská jako kalíšky květin otevírá, aby vůni líbeznou vydala, aby
vroucí modlitbou, zbožností hlubokou a zpěvy nadšenými oslavila
a uctila královnu máje, Rodičku Boží.
V pravdě krásným :. vábným, vnadným a luzným jest máj,
ten měsíc květův spanilých a nádherných. Daleko však sličnější
a krásnější jest královna máje, Matka Páně. Mořem světel ozářena
na oltáři trůní u Synáčka svého, jenž dnem i nocí ve svatostánku
přebývá a sídlí. Zástup křesťanů zbožných kolem ní se shromaž—
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duje a se rtů skupiny ozývá se velebně a lahodně, tklivě a do—
jemně prosebný zpěv: >>Svatá Mariae . .. Dál a vždy vroucněji
zaznívá a hlaholí dojemný zpěv a vysoké klenby chrámové opa
kují prosby vroucí: »Oroduj za násla A zástupem křesťanů, cti
telů Mariánských, bez rozdílu stavu a věku opět a opět ozývá se
tklivé: —»Orodujza nás!: Povznášející a unášející jest ta pobožnost
májová, pobožnost to v měsíci květův. Avšak květy a květiny to
konečně nejsou, jichž si Pán 3 Jeho požehnaná Matka od nás
přejí. Písmo svaté mluví o kvítí hlavně tam, kde poukazuje na
nicotu a pomíjejicnost věcí pozemských. Květ také uschne, uvadne,
opadne. Proto ne tak květův, jako spíše ovoce a plodův od nás
žádá si Maria, tak jako pilný a pracovitý zahradník očekává od
kvetoucích stromů hojného & sladkéhO'ovoce. A ovocem úcty,
kterou ke Královně máje chováme, ovocem pobožnosti májové

má býti:
I. bázeň' Boží a

II. pohrdání světem.
Dnes jest konec pobožnosti májové. Prosme tudíž dobroti
vého Boha, aby se i nám aspoň částečně dostalo onoho krásného
ovoce pobožnosti májové, prosme za to, abychom i my v bázni
Boží žili & světem pohrdali. Královno máje, oroduj za nás!

Pojednání.
[.

Pro Boha a pro nebe žila Panna Maria. V bázni Boží žila
a Boha nade všecko milovala. ]í klade Církev sv. do úst slova
moudrosti: »Já jsem matka krásného milování a bázně; Sir.
24, 24. A ve svém úchvatném chvalozpěvu: »Velebí duše má
Hospodinac odvolává se Matka Páně na svou bázeň před Bohem,
nebot praví: »Milosrdenství jeho od pokolení až do pokolení bo
jícím se jeho.—: Luk.

1, 50.

Bázeň Boží není nic jiného než úcta k Bohu a ošklivost nad
hříchem; jest to bázeň, kterou Bohu úctu nejhlubší vzdáváme
a. spolu nenávidíme, co duši naši škodí. »Bázeň Páně zapuzuje
hřích,a dí Sirach l, 27. Z toho patrno, iproč Panna nejblahoslave
nější žádá od nás bázně Boží. »Bázeň Boží, praví žalmista Páně,
„jest počátek moudrosti.: A bohabojnou i moudrou byla královna
nebeská. Chceme-li tudíž býti pravými ctiteli Marianskými, musíme
chovati úctu k Bohu a nenávist ke hříchu. jak bychom to činiti
měli, o tom poučují nás s dostatek životy svatých. Sv. kardinál
Karel Borromejský byl všecek úctou k Bohu tak proniknut, že
jeho nejsvětější jméno nikdy jinak nevyslovil než s hlavou nepo
krytou, a Písmo sv. čítával kleče na kolenou. Svatý Karel věděl
dobře, že, když se modlíme, s Bohem rozmlouváme; když však
Písmo sv. čteme, že Bůh Sám mluvíknám. Přísně také zapověděl,
aby slov Písma sv. se nezneužívalo k nejapným žertům a vtipům.
Sv. Aloisius pochopil záhy, že při modlitbě nemají naše myšlenky
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po světě těkati, nýbrž že máme se vší pozorností a sebraností
srdce své k Bohu pozdvihovati. Svatá Markéta z Kříže byla tak
pevně přesvědčena o skutečné přitomnosti Syna Božího v nej
světější Svátosti, že, když na mší sv. přišla, od oltáře zraků svých
neodvrátila a ani pohnouti sebou se neodvážila. Říkávala, že roz—
tržitost a nepozornost při oběti nejsvětější bychom měli krvavými
oplakati slzami. Tak ctili svatí a' světice Boha svého a Boha na
šeho, a stále se domnívali, že ještě nejsou dosti pokornými a boha
hojnými! A co činíme my.> Zdaž nejsou mezi námi mnozí, kteří
na povinnou úctu k svému Tvůrci tak v řečech svých zapomínají.
že jména Páně k těm nejstrašnějšlm kletbám a rouháním zneuží—
vají? Anebo nebolelo vás srdce vaše, kdyžjste pozorovali, jak ne
uctivě, pohoršlivě se mnozí při službách Božích chovaji, ajak špatný
příklad jiným dávají? A konečně nezkusili jste toho sami na sobě,
že myšlenky vaše, místo aby v modlitbě u Boha prodlévaly, se
všemi jinými věcmi se zaměstnávaly, jenom ne s Bohem? Právem
mohl by nás tedy Bůh nebeský kárati a nás se tázati otázkou
vážnou, výstražnou: »jsem-li Bohem vašim, kde jest vaše bázeň
přede Mnouřc
Poněvadž za dnů našich jest mezi křesťany málo bázně před
Bohem, tak málo úcty k Bohu, proto ani nenávist a ošklivost
nad hříchem nechce se ujímati v srdcích lidských. Sv. Stanislav
Kostka omdlel, ve mcllobu upadl, slyšel-li slovo neslušné, a dnes?
Dnes křesťané, pravím, katoličtí křesťané mluvívají řeči tak zpustlé
a činí skutky tak hanebné, že se zdá, jakoby časem to tvrdé
kamení volalo do nebes o pomstu. I—lříchovése pijí takořkajako
voda, stou největší chladnokrevností, beze všech výčitek svědomí,
beze studu, bez zardění. A není ojedinělý případ, případ to
ovšem velice smutný, že dosti často dává se zrádný křesťan za
bídný groš, za stříbrný peníz svésti ke křivé přísaze nebo kúplné
nevěře.

.

O všedních, lěhkých hříších, o těch vůbec nechci ani mlu
viti. Ty se s jakousi vznešenosti a nepochopitelnou lhostejností
zneuznávají, o ty nikdo nedbá. Lháti, pomlouvati, přetvářeti se.
na 'cti utrhati, jiné křivě posuzovati, to u mnohých již dávno není
prý žádným hříchem. "Přemnozí vidí hřích teprve tam. kde jim
hrozí trestní zákonnik a tmavý žalář. Co pak, přátelé milí, již
zmizelo se tváře země napomenutí SpaSitelovo: »Nebojte se těch,
kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabiti: než bojte se raději

toho, kterýž může iduši i tělo zatratiti do pekelného ohně.:
Mat. 10, 28. Co prOSpějí, táži se, co prospějí modlitby a pobož
nosti k Matce Páně, služebníci Boží, zanedbává—li se služba Boží
a neostříhají-li se přikázaní Boží? jaký užitek přinese nám úcta

k Panně nejčistší a neposkvrněné, schází-li nám čistota srdce
a ošklivost nad hříchem? Bázeň Páně zapuzuje hřích. Proto musí
býti bázeň před Bohem a vroucí úcta k Bohu ovocem každé
pobožnosti májové. Nuže, žijme v bázni Boží a pak ďábel nebude
dojísta míti moci nad námi! Bázeň Boží jest jedním ze sedmi
darů Ducha Svatého. Prosme tudíž Ducha Sv. za světlo a sílu,
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abychom stále v bázni Boží živi byli, bedlivě hříchů se varovali,
a tak abychom hodnými se stali Pannu Marii, naši nebeskou
Matku, důstojně ctíti a oslavovati.
ll.

Než Rodička Boží nejen v bázni Boží žila, nýbrž i světem
pohrdala. Protož i na nás jest, abychom světu výhost dali.
Maria byla zchudlou dcerou z královského rodu Davidova.
Tesaři, řemeslníku chudobnému byla zasnoubena. Pro nouzi svou
a chudobu nenalezla v Betlémě ani místa, kde by zůstala přes
noc. Když své božské dítko v chrámě obětovala, jako chudá
matka přinesla Bohu v obět dvé holoubátek. Nicméně Maria na
svůj osud nenaříkala, život jí netižil. Ráda a dobrovolně chudou
zůstávala, a tak nám příklad dala, jak bychom i my měli poklady
a statky tohoto světa pohrdati Maria následovala slov sv. evan
gelia: »Blažcní chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské <<
Mat. 5, 3. Bohu sloužila a 0 svět se nestarala. Netoužila po cti
a slávě světské. Maria ve své pokoře ulekla se i pozdravení anděl
ského. Radost jí působilo, že pocházela ztoho městečka, jímž
každý pohrdal, a o němž se říkalo: »Což pak z Nazareta může
dobrého přijítiřa A tahle Panna napomíná každého z nás slovy
křížové cesty: »Pohrdej světem, abys se světem jednou neza
hymnus
I—Iříchuse báti a světem pohrdati máme, avšak my činíme
zhusta právě naopak: pohrdáme hříchem, hřích za nic nepovažu
jeme a bojíme se světa, jeho posměchu a výsměchu, jeho úsudkův.
Podobně máme Boha nade všecko milovati a nenáviděli svět se
všemi jeho slastmi a radostmi. Avšak my nenávidíme Boha a svět
milujeme. jaká to pošetilost a převrácenost! Jest cesta, která zdá
se člověku býti dobrou, ale jejím koncem záhuba jest. Svět za
hyne. Nebe i země pominou, ale přikázaní Páně nepominou. Slova
Kristova věčně trvati budou. Radosti a rozkoše brzo člověka
úplně opouštějí & v duši ničeho nezanechávají, ničeho, než ostrého
trní, jako když růže zvadla a opadla. jako po jeseni zima, tak po
životě přichází smrt, a pak nastává soud. jak pak se při soudu
tom povede tomu, kdo v životě svém pohrdal věčným soudcem?
Kéž by nám tudíž Maria, naše dobrá Máti. která o spásu našich
dusí neunavně pečuje, na Bohu vyprosila síly, bychom i my světem
pohrdali. Ne 2 podivínství, nýbrž proto, že každému jest ku spa
sení třeba, aby se přemáhal, zapíral a do jisté míry světem po
hrdal. Cítime-li, ctitelové Marianští, že nejedněmi pouty k této
zemi jsme připoutání, prosme Ducha Sv. vroucně o milost, aby
duše naše nesmrtelná nelpěla tak ztrnule na té hroudě pozemské,
aby se nad prach tohoto světa povznesla, a tak aby jednou se
světem bídně nezahynula.
Mnoho květin spanilých, množství roztomilých, libovonných
kvítků jsme v tomto měsíci květů Matce Boží obětovali. Kéž by
ovocem všech těch květin a bylin byla bázeň Boží a'pohrdání
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světem! Počátkem moudrosti jest bázeň Boží. Pohleďte na Marii,
Matku krásného milování a bázně! Vizte Matku Boží, která v té
příčině nám všem jest vznešeným vzorem a příkladem! Bojte se
Boha jako Maria, pohrdejte světem jako Maria, a paní naše, pro
střednice naše, orodovnice naše jistě nás se Synem svým smíří
a Synu svému nás poručí, až den života našeho se nachýlí a my
se vrátíme do rukou svého Stvořitele. Neboť »tomu, kdož se
bojí Pána, dobře bude vnejposlednější čas, a v den skonání svého
požehnán bude.: Sir. 1, 13.
*

::<

*

Tím, ctitelové Marianští. s pomocí Boží skončili jsme pro,
letošní rok pobožnost májovou. Nezbývá, než abychom se dnes
s královnou máje rozloučili.
Uvážíme-li vduchu všecky ty posvátné a velebné okamžiky,
všecky ty slastiplné chvíle, jichž jsme před milostnou tváří Ro
dičky Boží zažili, tu musíme z hloubi duše své hluboké díky
vzdáti Bohu všemohoucímu za ty milosti, kterých nám vtomto mě
síci udělil, za ty dobré úmysly, spasitelná vnuknutí a zbožná před
sevzetí, jež Duch Sv. v nás byl vzbudil, a snažme se také, abychom
je ve skutek uvedli.
Vzývejme také mocnou královnu máje, aby nám na Bohu.
zdraví vyprosila, bychom se dočkali pobožnosti májové v bu
d0ucím roce. Rok jest dlouhý; velmi dlouhá doba jest celý rok.
Kdož ví, kolik z nás dožije se dne a roku. Nikdo nezná ani dne
ani hodiny, kdy umře. Dříve. nežli se nadějeme, může nás Pán
života a smrti povolati před Svou soudnou stolici. Kdyby tedy
Bůh nejvýš moudrý snad dříve nás navštívil & smrt na nás seslal,
pro ten případ s důvěrou pevnou obratme se k Rodičce Boží, by
nám vyprosila na Otci nebeském a na Synu svém božském do
konalé odpuštění všech hříchů, šťastnou hodinu smrti a blaženost

věčnou.

Amen.

Frá L. Stolc.

Listy katechetické.
—%©se
Kontroverse vyplývající ze zákonů školních
v Case nynějším.
Z praxe uveřejňuje Frant. Wolf.

Církev sv., jakožto ústav Bohem založený, hájila vždy vládu
svou nad mravním životem národů, a proto žádala, aby zákono—
dárství světské vždy vyplývalo ze zákona Božího. Leč moc státní“
po většině se vzpírala proti morální nadvládě Církve, a tak vznikly
pověstné boje autority světské s autoritou duchovní. Boje ty
možno pozorovati stále v dějinách Církve až na dobu nynější.
Leč nyní má boj ten ráz jinačí. Dříve proti Církvi bojoval princip
monarchický. Vládce sám sebe uznával za krále z milosti Boží,
nebojoval proti náboženství, nýbrž chtěl, aby Církev sloužila jemu
jako nějaký orgán státní. Nyní však, kdy liberalismus prohlásil
zásadu: »Veškerá moc z lidu,—::a ze zřízení státního Pána Boha
a zákon Boží vylučuje, kontroverse liberalismem zanáší se do
Církve samé, a liberalismem Církev slyšící vedena jest do odboje
proti Církvi učící.
Důkazem toho jsou v mnohých státech právě zákony školní.
Ty diktoval liberalismus. Ovšem v našem státě, dik stranám
konservativním, nevyloučil sice úplně náboženství ze škol a po
nechal jakýsi vliv Církvi na školu, ale přece porušil zásady cír
kevní a směrům proticírkevním otevřel volné pole. Z počátku,
dokud působili orgánové odchovaní duchem zákonů starých, ne
užívalo se ostrosti zákonů nynějších proti Církvi, teprve v letech
posledních, kdy již nastoupily řady mladých sil, které nassály do
sebe zásady zákonů liberálních a nad to četbou časopisů nynějších
proudů proticírkevních proti náboženství byly zaujaty, použito zá
konů školních proti Církvi, a kurátní klerus pod rouškou zákona,
vlastnč mezerou v zákoně, zakouší nepříjemnosti. Bylo by záhodno,
aby kruhy kompetentní uchopily se ve sborech zákonodárných
iniciativy k tomu, aby zákon určitě byl vymezen, &libovůli směrů
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Církvi nepřátelských postavena byla hráz. Učelem těchto řádků
jest, ukázatí několik bodů, kde zákon školní staví se proti Církvi
jednak zásadně směrem svým, anebo volnosti a neúplnosti svou
dává příležitost vystoupiti proti Cívkvi.
V první řadě povstávají nepříjemnosti kleru kurátnímu se
strany místní školní rady a místního dozorce. Se stanoviska církev
ního je kněz naprosto vyloučen zjakékolí kompetence místní rady
školní. Kněz z moci Boží zastává úřad svůj učitelský, a v Církvi
jsou jemu nadřízení jenom orgánové církevní, a místní školní rada
celá, jakožto členové Církve, jsou subordínováni jemu. Kněz jest
duchovním správcem jejich, a tedy na žádný způsob místní školní
rada nemůže míti nad knězem v jeho úřadě nějaké kompetence.
Zde staví se zákon školní zásadně proti Církvi. zde neuznává
superiorítu knězovu nad místní radou školní, ale klade jej na
stejný stupeň s ostatními učiteli, a dovoluje členům místní školní
rady i při náboženství příjíti do školní světnice. Zákon zem. ze
dne 24. února 1878 „*11, 7. „*17. Tím právě zákon odpírá uznání

oné vyvýšenosti, kterou Církev kleru svému dává nad věř.címí,
a podřízeného činí dozorcem toho, jenž mu nadřízeným jest, a vy
dává kněze beztaktností a často i nevzdělanosti oněch orgánů.
Farář čí děkan již méně dotčen bývá použitím této volnosti míst
nich orgánů školních. Ta nedůslednost příliš by bíla do očí; ale
mladší kněží dosti často zakusili moci leckterého pana školdozorce

plana na jeho chování. Ježkova »Rukovět' pro katechety: uvádí
na str. 226. rozhodnutí ministerstva vyučování ze dne 28. května
r 1888, kde se praví, že za vyučování náboženství členové místní
rady Školní do školní světnice vstupovati nemají a nesmějí, a že
dozor k vyučování náboženství místní školní radě nepřísluší. Totéž
přinesly :Učitelské noviny:, leč dle »Soustavného přehledu zákonů
a nařízenía vydaného Th. Dr. Mrštíkem vynesení to nikde úředně
publikováno není. (Str. 110) Záhodno by tedy bylo, aby zákon
určitě byl stílisován tak, aby hodina náboženství vyňata byla
z práva návštěvy členů místní rady školní. Odstranila by se tím
veliká nedůslednost, která přímo podvrací autoritu knězovu v jeho
působení církevním.
Ve stejném směru jdou učitelské sbory proti knězi, i ty oso
bují si nad knězem superioritu, & sice vycházejí se stanoviska, že
kněz ječlenem sboru, a tedy že musí se podrobíti usnesení sboru.
Poněvadž pak kněz ve sboru je jediný, vliv jeho na usnášení ná
sledkem přehlasování není žádný. může tedy jenom svým votem
mínorítním věc posunouti před vyšší instance. Zapomínají tí pá
nové na to, že kněz ve sboru je representantem Církve, a igno—
rují úplně jeho superiorítu nad sebou jakožto kněze, a svoji sub
ordinaci jakožto členů Církve. Směr v učitelstvu zavládlý nyní je
namnoze protináboženský, a proto i ten zbylý ráz náboženský,
který zůstal ze starého času, hledí setřítí a používají mezer v'zá—
koně k usnesení, jímž cvičení náboženská omezují. Správy du
chovní síce brání se proti usnesení rekursem ke školním radám,
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„ale tam opět záleží vše na přehlasování, a proto, je-li většina
členů liberální, rozhodne se svobodomyslné proti Církvi.
V první řadě vydán bývá usnesením sborů křesťanský po—
zdrav: Pochválen bud' Pán ježíš Kristus. Někde vynechávají slovo
„Kristusn jinde se usnesly, aby celý pozdrav byl vynechán, a
děti aby zdravily povstáním bez pozdravu křesťanského. Zákon
nepředpisuje určitě, že musí býti pozdrav křesťanským Stran po—
zdravu vydáno je pouze min. vynesení ve zvláštním případě ze
dne 30. června 1874 č. 4429, že může zůsrati při dosavadním ob
vyklém pozdravení křesťanském. Výnos ten vydán je pouze pro
jediný případ, neváže tedy všeobecně, a pak zni, že omůžec a ne
,musícl Jmých výnosů známo není. A proto leckde chopil se
sbor učitelský této mezery v zákoně, aby učinil knězi nepříjem
nost. Kéž by na kompetentních místech zákonem vzat byl pod
ochranu křesťanský pozdrav proti libovůli liberálních orgánů
školních!

Rovněž zákon o návštěvě služeb Božích má mezeru, které
bývá použito od sborů učitelských proti Církvi. Zákon nařizuje,
aby v neděli a ve svátek vedeny byly děti od 3. roku školního na
mši sv., ve dny všední nejsou však učitelé striktně nuceni zákonem
k návštěvě kostela. Kde ze starých dob se udržel zvyk od května
až do konce října choditi na mši sv., činí tak neradi, a používají
každé příležitosti, aby nemusili do kostela jíti. Však v případě
tomto jest rozhodnuto ve prospěch Církve výnosem zemské školní
rady v Praze ze dne 26. dubna 1898 č. 4206. Sbory učitelské na
školách měšťanských &obecných dvou sousedních měst usnesly se
na tom, že v pondělí děti nebudou voděny do kostela, a vostatní
dny kromě pátku střídavě jeden den děvčata a druhý chlapci.
S tím souhlasila místní školní rada, která na námitku duchovní
správy odpověděla, že v zákoně o všedních dnech nic není!
Rekurováno k okresní školní radě, leč tam většina hlasů liberál
ních potvrdila usneseni sboru učitelského i místní školní rady.
Duchovní správa obrátila se na bisk. konsistoř, a ta provedla věc
u zemské školní rady tak, že výsledkem bylo rozhodnutí výše
uvedené. Usnesení sborů učitelských i místních i okresních rad
školních zrušena, nařízeno. voditi děti do kostela celý týden jako
dříve, a čtvrtý bod výnosu zemské školní rady pak zní: »Konečně
upozorňujeme c. k. okresní školní radu, že nepřísluší ani učitel
ským sborům, ani místním školn m radám, aby o věcech cvičení
náboženských se týkajících něco ustanovovaly, poněvadž opatření
taková vyhrazena jsou dle vys. vynesení min. ze dne 16. září 1872
č. 14878 (z. š. r. 24. pros. 1872 č. 11764. Věst. vlád. 1873 str. 24.)

příslušnému biskupskému ordinariatu a zemskému úřadu školnímu.<
ežkova »Rukověť pro katechetyv uvádí ono vynesení na str. 146.,
Dr. Mrštíka »Soustavný přehled: na str. 21. Uznán'tedy vrchním
úřadem školním princip, že Církev má svobodu v určování nábo—
ženských cvičení, uznávajíc ovšem právo státu na školu, s jehož
souhlasem cvičení náboženská sama určuje.
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Kéž bylo by zákonem přesně rozhodnuto a určeno postavení
Církve ve škole, aby snad orgány Církvi nepřátelské nemyslily,
že prokazují Církvi milost, když jí dávají její právo. Nepřátelé
víry dovedou velmi dobře použiti mezer a nejistoty v zákoně nejen
ke svému pohodlí, ale i ke zlomyslnému poškození autority kně
zovy. Řádky tyto jsou jenom důsledkem zkušeností v případech
uvedených. Staly se případy, že kněze použito bylo jakožto zá
štíty, na niž svedena byla nelibost místní školní rady, a kněz pak
překvapen návštěvou školdozorcovou, nic netuše, co se děje, ač
po celé osadě se o tom mluvilo, neboť Školdozorce tu návštěvu
ohlásil již večer v hospodě! jak autorita takto jest ohrožena, jest
samozřejmo. Zlomyslnost nepřátelská použije každé neurčitosti
v zákoně, jen aby knězi udělána byla nepříjemnost.
Nutno věděti, že orgánové školní Církvi udělají jenom to,
co »musíc, jakmile jenom »mohoun anebo jakmile maji zadní
dvířka, že se jimi dá zákon obejití, nedělají nic; a proto žádoucna
jest v zákoně určitost a jasnost, která by právo nevydávala
v šanc libovůli orgánů školních.

Přikázaní Boží a církevní.
Příspěvek k znázornění učení o nich.
Podává jAN NEP. jOSEF HOLÝ, řeholní kanovník Tepelský.

Nemálo důležitý účel při učení o přikázaních jest ten, aby
dítky byly připravovány ku přijetí svátosti pokání, by mohly
dobře zpytovati svědomí. Tu třeba vyložiti pojem hříchu: Kdo
nekoná, co Bůh poroučí, anebo činí, co Bůh zapovídá, hřeší. C0.
Bůh poroučí anebo zapovídá, jest obsaženo:
1. v desateru Božích přikázaní;
2. v pateru přikázaní církevních.
V každém přikázaní Bůh něco poroučí a v každém něco
zapovídá. Na příklad v prvním přikázaní .Bůh původně poroučí:
»Budes věřitia, ale opak toho zapovídá. Druhé přikázaní pů—

vodně zapovídá: »Nevezmeša.

ale opak toho poroučí. Kdo pak

to nečiní, co Bůh v prv'ním přikázaní poroučí, aneb "ní, co Bůh
v prvním přikázaní zapovídá, hřeší proti prvnímu p. -ázaní Bo
žímu. Podobně hřeší proti druhému přikázaní Božímu, k lo nečiní,
co Bůh v druhém přikázaní Božím poroučí, anebo činí, co Bůh
v něm zapovídá. Proto utvořím čtyři odstavce: první obsahuje,
jak to neb ono přikázaní Boží nebo církevní zní, druhý obsahuje,
“co se v tom neb onom přikázaní Božím poroučí nebo zapovídá,
třetí odstavec obsahuje, kdo proti tomu hřeší, čtvrtý pak zpovědní
zrcadlo dle těchto hříchů. Přitřetím přikázaní Božím pojednávám hned.
také o prvním a druhém přikázani církevním, protože se doplňují.
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Katechismns v příkladech.
Na. základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování)

Slova Pána Ježíše.

Když sv. Kateřina

Sien. oplakávala hříchy své. a pro ně

jakousi zoufalivost pociťovala, zjevil sejí Pán ježíš a těšil ji, řka:
»Hříšníci, kteří si zoufají, více mne urážejí a více se mi oškliví
pro tento hřích, než pro všecky, kterých se dopustili, ježto upí—
rají nesmírné milosrdenství mé.:
Blosius.

3. Poznané křesťanské pravdě odpirati.

Dobrá rada.

Sv. P antaleon,

lékařa mučenník, byv před soud postaven,

neohroženě pravil: »At' lékařové pohanští těž své bohy vzývají
a já pak vzývati. budu Boha svého, a který vzýván jsa uzdraví
chorého, ten budiž Bohem jedinými.: Reč ta líbila se císaři
Maximiánu. I byl tedy přinesen člověk dnou sklíčený. Nejprve
vzývali pohané bohy své, ale nadarmo; potom vzýval Pantaleon
Krista _—a hle! Nemocný vstal a byl zdráv. Ale císař alékařové
pohanští stali se ještě zarytějšími a štvali ještě více proti němu,
až byl usmrcen.
4. Bližnimu svému milosti Boží nepřati & záviděti.
!

Křivá udavači dopadeni a vyhnáni :: města.

Sv. Ignác

z Loyoly,

jenž v Rímě pro svou neobyčejnou

zbožnost všeobecně obdivován a ctěn byl, byl od tří podplacených
svědků jako bezbožný člověk a kacíř obžalován; podvodníci udá
vali, že jeho obraz v Paříži a Benátkách jako kacíře spálen byl.
A snad by se bezbožníkům bylo poštěstilo, sv. Ignáce o dobrou
pověst připraviti, kdyby. byli řízením Božím právě z těchto měst
městští soudcové do íma nepřišli a nevinnost sv. Ignáce nedo—
kázali. Udavač byl vyhnán z města, když_ svědkové dosvědčili, že
křivě návodem jeho svědčili; i utekl do Zenevy, kdež odpadl od
víry a stal se stoupencem Kalvínovým.
Mehl. příkl.
.

5. K spasitelnému napomináni srdce své zatvrzovati.
Jaký život ——taková smrt.

jistý vznešený pohan velmi zatvzele k napomínání svatého
Františka
Xav. se choval, ano isv. muže z domu vyhnal, řka,
že nikdy do kostela křesťanů nepůjde.

Za několik dní přepadli
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nepřátelé onoho muže, aby ho usmrtili. [ dal se na útěk a chtěl
se do kostela křesťanů právě otevřeného uchýliti. Křesťané do
mnívajíce se, že chtějí pohané kostel oloupiti, zavřeli spěšně dvéře
a onen pohan před kostelem od nepřátel svých zavražděn jest.
Šmída: Reper.

6. V životě nekajicím zúmyslně do konce setrvati.

Ani rány Spasitelovy ho nepřiměly k pokání!

Když přišelsv. František

Borgíáš

na cestách svých do

jistého města španělského, uslyšel, že tam šlechtic jeden na
smrtelném lůžku odpočívá, aniž by se chtěl dáti zaopatřiti. Tu
padl světec před obrazem Ukřižovaného na kolena a modlil se
vroucně, aby Kristus nemocnému ku pomoci přispěl. Napotom
se odebral k nemocnému a domlouval mu, avšak marně. Tu padl
sv. František, navrátiv se domů. opět na kolena aopět se modlil.
Potěšen a posilněn šel opět svatý k nemocnému, ukázal mu kříž,
představoval krvácející rány — avšak nadarmo! l—lříšníksetrval
v zatvrzelosti své a rouhaje se Bohu bídně skonal.
Dr. Haid, sv. 6. str. 298.

Zvláštní odpověď.

V Italii nemohly umírajícího hříšníka žádné prosby a do
mlouvání k tomu přiměti, aby činil pokání a k Bohu se obrátil.
Když pak neustávali příbuzní jeho naň doléhati, dal konečně tuto
odpověď: »Chléb jest tvrdý anůž jest tupýlc Ano, srdcevhříších
zatvrzelé vzdoruje všemu spasitelnému napomínání a zahyne. —
Podstr. výklad.

O devateru cizích hříších.
I. Ku hříchu raditi.
Potrestany' zlý rádce.

svatý

Za panování císaře Maximina přiveden byl na soud vojín

Ursicin.

' alářník radil vladaři,'aby se Ursicinu ruCe

smolou obalené spálily; k čemuž svatý zvolal: »Zasluhuji, aby
tyto ruce Spálený byly, které v bitvě císaři život zachránilyřc
Vladař zastyděv se, ustal od mučení; žalářník pak štírem jedo
vatým ušknut, bídně zahynul.
j, Karlíka: Život „at
2. Ke hříchu veleti.

]lfacecha kázala zavraždili nevlastního syna.

Elfrida,

nevlastní matka sv. Eduarda,

dala ho za—

vražditi právě v tom okamžení, když ji navštívil; zavražditi ho
kázala vrahům jen z toho důvodu, aby na trůn dosedl vlastní
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její syn Ethelred. Sotva že se o smrti Eduardově uslyšelo. —
o němž se udávalo, že na honbě poraněný vlk ho roztrhal, —
putovali přemnozí poddaní k hrobu svého hodného krále; ba
i lilfrida na hrobě jeho se často modlila, činíc pokání za tak
hrozný čin.

W. Bauberger.

3. K hříchu svoliti.

Belisar uposlechl nešlechetnóho rozkazu.

Cí s a ř o v na Th e 0 d o r a nařídila Belisarovi, aby papeže
Silveria zahnal z Ríma a Vigilia na jeho místo dosadil. Belisar,
ač podlost jednání toho uznával, omlouval se ve svědomí svém,
že ten se musí z nespravedlnosti na papeži spáchané zodpovídati,
kdo ji přikazuje, a nikoliv ten, kdo poslušen rozkaz Vykonává.
[ zahnal Silveria na pustý ostrov Palmaria, kdež papež brzy buď
hladem, buď vraždou zahynul a Belisar se tak dopustil cizího
hříChU.

]. Bílého: Legenda.

4. K hřichu ponoukati.

Odoíal svádění ku hříchu.

K svaté m u Juliu

mluvil svůdně a úlisně místodržitel

Maximus slovy: »Vidím, že jsi rozumný a udatný muž a proto
obětuj jen modlám. Držíš-li to za hřích, beru hřích ten na sebe.
Nutím tě, aby se nezdálo. že to činíš dobrovolně.< Avšak Julius
neuposlechl &podstoupil raději smrt mučennickou. Mehlerapříkl.
5. Hříchy vychvalovati.
Veřejm? vyznání na smrtelném loži.

Vilím,

biskup

utrechtský,

chválil jednání císaře

Jindřicha IV., který mnoho poklesků se dopustil, zvláště proti
papeži Rehoři VII., od něhož proto iz Církve vyobcován byl.
Ba biskup iveřejně papeže tupil. Než brzy zaslouženě upadl
v těžkou a bolestnou nemoc a tu zoufalstvím naplněn dal císaři
vzkázati: »Proto že jsem činy tvé špatné schvaloval, na věky
budu zavrženla Nadarmo napomínali kněží Vilíma k důvěře
v Boha, zemřel v zoufalství a bez sv. svátostí umírajících. I všichni
ostatní rádcové císařovi bídně zahynuli a i císař byl od vlastního
syna sesazen a bídně v Lutichu r. 1106 zemřel.
Foresti.
6. Hříchy tajiti.
Neo/n'ožená slova

Svatý

Jarolím

ostrými slovy dorážel na hříšníky, by

hříchů svých netajili, nýbrž z nich se počestně vyznali; za to mu
nejedenkráte mnozí z nich smrtí vyhrožovali. I říkával všem ve
řejněi „Umříti umím, ale k hříchu mlčeti neumím.
_
Rádce duchovní.

Šmída: Reper.
27
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7. Hřichů netrestati.
Rozumngj šašek.

Lu dvik' IX., král francouzský,

dal již dvakráte milost

vrahovi a to po první a druhé od něho spáchané vraždě. Vrah.
však, spoléhaje na milost královu, spáchal i třetí vraždu. Nyni
ovšem nechtěl mu již král milost dáti a byl pro jeho nenapra—
vitelnost velice rozhněván. Dvorský šašek to vida. pravil: »Nej
milostivější pane, ten člověk zabil jen jednoho, totiž prvního, ty
ostatní dva zavraždil jste vy; nebot kdyby jste byl dal vrahovi
hned po první vraždě hlavu utnouti, jistě by se byl nové vraždy
nedopustil.<

Moravan 1857. '

8. Na hřišich podil bráti.
Syn doprovodil otce k souboji.

Sv. Romuald,

nedosrav od rodičů záhy křesťanského vy

chování, činil sice pokroky ve vědách, avšak oddal sei nepo—
řádnému životu, nedbaje na hlas svědomí svého. Sergius, otec
jeho, jenž víru málo znal a málo o ni dbal, rozhněval se jednou
s jistým příbuzným, takže se až na souboj vyzvali. Sergius žádal
syna, aby ho na souboj doprovodil, což však tento, ač nerad,
přece učinil. V souboji padl příbuzný a Romuald si činil od té
doby předhůzky, že na vraždě vzal podílu, aopustiv svět vstoupil
do řádu kamaldenských, až r. 1027 bohat na zásluhy zemřel.
Šmída: Reper.

9. Hříchy hájiti.
Biskup oněměl.

Když papež

Lev XI. roku 1049 papežskou stolici na

stoupil a brzy na to v Remeši církevní shromáždění se konalo,
byl biskup langreský pro mnohé zločiny proti církevním zákonům
obžalován. Tu vstoupil biskup besaneonský, aby ho hájil. avšak
najednou oněměl. Tu si vzpomněli otcové, že se tak stalo i za
časů sv. Remigia, kdež jeden arian oněměl. Tu všickni i s pa
pežem, jenž zvolal: »Ano, sv. Remigius žije ještěw padli na kolena
a vzdávali úctu ostatkům sv. Remigia.

Ber. Bercaster.

K hříchu svádí člověka: 1. pokušenígz. příležitost.
Ad 1. Osmdesáte osm let stařičký biskup nebyl bez pokušení.

Sv. Alfons

Liguori

byl zajisté velebný, svatý &stařičký

biskup a přece pokušení neušel. Dotíralt naň pokušitel mocně
a se všech stran obsypával 88tiletého starce hanebnými pomluvami,
uvnitř doháněl duši k zoufalství a ku všemu panensky čisté srdce
nevinného sešedivělého muže mučil nečistými myšlenkami a oplzlými
žádostmi. Vtéto úzkosti bylo slyšeti sv. biskupa v slzách sténati:
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.Ach, 88 roků jsem již stár & ten oheň mladý ve mně ještě ne
uhasnulh Statečný bojovník hledal povždy pomoci u Panny
Marie, kterouž po celý život s _dětinnou láskou ctil a na její pří
mluvu zvítězil.

Škola B. Srdce 1878.

Bůh dopouští pokušení, aby nás tim hojněji odměnil.

Svatý Jarolím.
veliké a časté pokušení k nepěkným my

Svatý jarolím

šlénkám snášel, avšak s přispívající velikou milostí Boží, postem,
modlitbou, bděním a prací rukou každé přemohl. Uslyšev o tom
boji jeden sv. stařec, řekl mu: »Chceš-li, budu prositi Boha, aby
to pokušení od tebe odstoupilo.<< On pak odpověděl: »Vidím,
otče, že to pokušení k mému prospěchu jest, nebot“ víc se postím,
bdím a modlím. Ale pros za mne u Boha, aby mi Pán popřál
milosti, abych to pokušení snésti a proti němu bojovati mohlm
Sv. jarolím.

Ad ,2.,Příležitosti ku hříchu zbavili se útěkem.

josef egyptský

v domě Putifarově;Tobiáš, jenž utekl

do ]erusaléma, když krajané jeho chvátali se klanět zlatým

telatům; Israelité,
věrni Bohu. Daniel
tabuli.

pokud se varovali modloslužebníků, zůstali
aspolečníci jeho nebrali podílu na královské

Kdo se jistého hříchu často dopouští, stává se.hříšnikem ze zvyku.
Pán ]ežíš uzdraviv člověka, který 38 let byl nemocen,
přikázal mu, aby více nehřešil, by se mu něco horšího ne—
stalo. Jan 5, 14.

Tolihrát povstaň, kolikrát klesneš!

chta

Siloe otázal se kdys poustevník, co musí činiti,

klesl-li, a dostal za odpověď: »Povstáň.: »Ano,< pokračoval
poustevník, »já jsem povstal, ale opět klesl.: — »Povstaň tedy
Opětlc »A kolikráte musím povstatřc — »Tolikráte, až tě smrt,
bud' když si povstal, aneb klesl, překvapí.a

Šmida: Katech. káz_

O spravedlnosti.
Rozličná jména Boleslava II.

Boleslav

II., kníže český, byl ke všem spravedlivý, an

nikým podplatiti se nedal; s každým nakládal dle jeho zá
sluhy. Pro tuto svoji Spravedlnost zván byl růží z trní vykvetlou,
beránek z vlčího lůna zrozený, z tyrana pošlý lidumil.
Kosmas.
27*
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Raději smrt podstoupil, než aby nespravedlivým Sl' stal.

Sv. Tomáš,

biskup kantuarenský, jest od Církve svaté

proto tak vcleben, že vše spravedlivě činil a učil, a opak toho

nenáviděl. lhorlil pro spravedlnost tak srdnatě, že jsa prost
všeho ohledu lidského, žádnému neodpustil, ale každého, necht
byl v jakémkoliv postavení, trestal, jenž se proti spravedlnosti
prohřešil. Proto ani nešlechetnému králi Jindřichu Vlll. nepovolil;
tento nejprve lahodnými slovy, pak pohrůžkami od něho žádal,
co bylo proti spravedlnosti a proti právům Církve, takže svatý
Tomáš pro spravedlnost mučennickou smrt podstoupil.
Macana výb.

Nejpřednějši dobří skutkové jsou: modlitba, půst
& almužna.

Ad I. a) Modlitba jest člověku nevyhnutelně potřebná.
Svatá Terezz'e.

Sv. Terezie
odvolává se na svou vlastní zkušenost, že
modlitba člověku nevyhnutelně potřebna jest. »Ano, jen modlitba, .
praví, »stala se mi cestou a dveřmi neskonalých milostí Božích.
(), kéž bychom dveří těch nikdy nezavřeli, nebo jinak nevím, jak
by nám Bůh milosti Své uděloval. <<

sv Terezie

b) Ona nás nejlepe sili.
Neočekávaná slova.

Znamenitý hudebník Josef

Haydn

& spolu i zbožný

křesťan vyrážcl se jednoho dne ve společnosti. A tu se tázal
jeden 2 hostů, co by asi nejlépe a nejrychleji vnitřní sílu na
hradilo, když se člověk dlouhou prací unaví? Jeden zpřítomných
mínil, že láhev dobrého v,ína jiný zase vyražení ve veselé společ
nosti. Hudebník však byv otázán, pravil: »Mám v příbytku
svém kapličku, tam jdu, tam se modlím, když se cítím utrmá
ceným a musím se vyznati upřímně, že prostředek ten vždy vý
borně u mne účinkovala
Zollner. katech. káz.
c) Můžeme se všude modliti.

Sv. František Saleský.

Sv. František

Saleský

se modlil, kdekoliv chodil. Jsa

na poli, říkával: »Srdce naše jest role a má užitek nésti . Pozo
roval-li kvítí, pravil: »Tak ictností naše mají kvésti. : Při spatření
chrámu vzpomněl na duši i tělo jako příbytek Ducha Svatého.
V obraze člověka viděl obraz Boží.

Klinkáče legendy.
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Ad 2.

Půst povždy byl zachováván, od pohanů a vůbec všech ná—

rodů. Turci

mají každoročně šest neděl půst, kterýž počátkem

křesťanského adventu připadá a slavně se drží. První den dají
časně ráno tři rány z děla ohlašující, že nastal půst. Na to zna.
mení scházejí se Turci na veřejném místě, přátelsky se pozdra
vujíce a objímajice. Mezi tím slyšeti jest čas od času dělové rány.
Pak se opět rozcházejí. Půst jejich záleží vtom, že od slunce vý
'chodu až do půl noci žádného pokrmu nepožívají. V 5 hodin
večer jdou do modlitebnice osvětlené. Za celý čas postní dávají
se ráno a večer čtyřikráte salvy z děla. Totéž znamení se dává
večer, když se v modlitebnici sejdou, a konečně o 12. hodině

vpůlnoci dává se opět dělovou ranou znamení, že časjestkjídlu.*)
Čas. katol. duch. 1837.

Štědrý panovník.

K az i mír, kralevič polský, uděloval chudým tolik dobrodiní,
že dvořané jeho nad tím se pozastavovali, řkouce: »Vskutku,
šlechetný princi, jest proti důstojnosti královské, abys takovým
způsobem lidu sloužil.<< Princ však usmívaje se, pravil: »Což ne
sestoupil Kristus s nebeského trůnu na svět, aby nám ubohým
a chudým přispěl? Nebyl ()n Sám chudý, aby nás učinil bohatými?
Kristus pak syn krále nebeského jest, a já—smrtelné dítě smrtel
ného králelc
Šmída Reper.

Skutky tělesného milosrdenství.
|. Lačnó krmiti.
Vděčm' liarbarové. .

jedenkráte přepadli barbaři z kmene Agarenů poustevnu
svatého Sabbase a žádali od něho něco k jídlu. Světec
měl jen několik tykví, které jim též ochotně ihned předložil.
ježto však nenasytní hosté nechtěli věřiti, že by tak málo po
travy na zimu pro sebe obstarané měl, prohledali mu každé
místečko — avšak nadarmo! Zvedli se tedy a odešli do vesnice.
Po několika dnech však se navrátili opět
a hle! Z' vděčnosti,
že jim posledně všechno dal, co měl, přinesli mu rozličné po
krmy a lahůdky. Tu pokleknul světec a vzdychal sám u sebe:
»Běda nám, běda! Zdivočilíbarbarové pamatovali na malé dobro
diní, jež jsem jim nedávno

prokázal ——a odměnili

mne; my

však přijímáme každodenně tolik dobrodiní od Boha a-odplácíme
je nevděkem-i
_.„

„..)Viz další příklady při třetím přikázaní církevním.

Vita Patr.

:
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2. Žiznivé napájeti.
Šlechetné ženy.

Když po bouřích roku 1849 mnozí vojínové celodenní ná
mahou onemocněli a pochod další nastoupiti nemohli, tu pojaly
některé milosrdné dámy změsta Solnohradu myšlenku, bojovníky
posilníti vínem. Ihned byl peníz k tomu potřebný sehnán a víno
připraveno ——a tak prokázaly šlechetné ženy tyto křesťanskou
povinnost, která vyznačena jest ve skutcích tělesného milosrden—
ství: » íznivé napájetic.

3. Pocestné do domu přijímati.

Svatý Jan a od nepřátel pronásledování.
„Když obyvatelé Syrie a Palestiny přepadeni byli od krutých
Peršanů, dali se na útěk do Egypta, O tom dověděl se sv. Jan
——
_pro svou štědrost všeobecně almužník
zvaný — a všechny
je přátelsky přijal v Alexandrii, jsa zde patriarchou. Na jeho roz
kaz dostalo se všem dobré stravy, nemocní byli ošetřeni,a nikdo
nebyl z nemocnice jeho propuštěn. leč by si toho byl výslovně
přál. Ba dokonce poslal mužstvo do zpustošených krajin, aby tam
poraněné ošetřovalo, hladové nakrmilo, vůbec, čeho by zapotřebí
někomu bylo, toho aby v míře hojné uděleno bylo. —
Ber. Berc. sv. 7.

Haste »
Promluva před prvním sv. přijímáním.
C0 činiti má dítě, aby Kristus Pán stále v něm
zůstával, co 1rodičové?
]sou památné dni v životě člověka: den jeho narození, sv.
křtu (narození duchovní), první svaté zpovědi, svatého, biřmování;
též kdy poprve vstoupí do Školy, do učení, veřejného života —
ale ze všech nejpamátnější jest, anebo aspoň má býti den, který
se přiblížil dnes i vám, m. d., den prvního svatého přijímání.
Proč? Že tu poprvé spojuje se Spasitel i viditelně, i tělesně s člově
kem .. . Duchovně se spojuje a je spojen stále, Bůh je stále při
nás, jako člověk má býti stále s Bohem, kráčeti životem jako
u přítomnosti Jeho.
Více a zvláště se spojuje s námi ve sv. svátostech, kdy
spojuje se s námi milostí Svou, zvláště pak, nejen duchovně,
nýbrž ,i tělesně a viditelně v nejsvětější Svátosti oltářní.
O jak veliký, jak svatý to den! Neni světějšího pro člověka,
ne pro vás, milé dítky! Proto jak velice třeba, abyste ještě
v poslední chvíli dobře se připravily!
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Když Šalomoun stavěl chrám, všecku možnou nádheru
a slávu vyvinoval; pravil: »Ne člověku, nýbrž Bohu Samému
příbytek se připravuje.a Nazývali jej divem světa. A tak i vy,
milé dítky!
Otázka jest: »Co činiti má dítě, aby Kristus Pán stálevněm
přebýval? Co činiti mají i rodičovéřc Spasiteli, který jsi pravil:
»Dejtež maličkým příjíti ke mně a nebraňte jim. _ který jsi
Sám dítky tak miloval, že jsi je bral na lokty Své a jim žehnal,
ó shlédni v okamžiku tom na dítky tyto, před Tebou zde shromá
žděné, a sešli Ducha Svého i na ně, jako jsi seslal na apoštoly
a napln je hojně milostí Svou!

Pojednání.
Má se dítě i teď ještě, v posledním okamžiku připraviti.
Ovšem bylo by pozdě, kdyby ted' teprv připravovati se chtělo;
ale i teď má povážiti a stále na mysli míti, k čemu se chystá,
vše myšlénky světské zapuditi, na mysli se sebrati a shro
mážditi.
1. Avšak co po sv. přijímání činiti má, aby Kristus Pán
stále v něm zůstával?
a) Má se modliti a to denně, zvláště ráno, za dar Ducha
Svatého. Pravil Spasitel: »jestliže vy, zlí jsouce, umíte dobré
dary dávati synům svým, čím více Otec nebeský dá ducha dobrého
těm, kteříž jej prosířc ——Proste a bude vám dáno.

b), Toho dne nezapomenouti, ale stále a často naň vzpomí
nati. O toť den nejkrásnější, nejradostnější, nejslavnější! ]estli
vystavují a upevňují desky na domy, kde ten který panovník
přebýval, hostem byl a byt i den, chvíli -—pro pamět, čím více třeba
zapamatovati s'i den, kdy zavítal k nám host a Pán ten _největší,
„Pán všech „Pánů a zároveň ten nejlaskavější a nejdobrotivější!
c) Má na sebe velice bedlivo a pozorno býti, aby v něčem
nepokleslo; když někde jest veliký pán, jest dojista domácí
pozorliv, aby bylo ticho a všude klid a pořádek a, kdyby co
takového pozoroval, hned odstraní. -—
d) Pána prositi, aby stále v něm přebýval; i bude, bude-li
příbytek příjemný a milý, proto se má vynasnažiti, aby bylo
mravným, zbožným, způsobným. Jako jest čest, radost, sláva
v domě, dokud vzácný host tu přebývá: tak.i v srdci, dokud
Spasitel tu jest; s Ním láska, radost, pokoj, a požehnání. a proto
jest i píle, klid, pozor, práce radostná. O, jak mnoho dobrévho
působí důstojné a hodně sv. přijímání u dítek! Sv. Aug. dí: »Ziv
bud tak, abys denně ke stolu Páně přistoupiti mohl.: A sv. Frant.
Sal. dí: »Dobou 23 let, jež ve správě duchovní jsem ztrávil, mohl
jsem pozorovati, jak mnoho dobrého důstojné svaté přijímání
působí.:
'
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_2. Ale co mají činiti i rodičové?

a) Poněvadž tak mnoho dobrého z prvého sv. přijímání
u dítek vzejíti může: mají rodiče se modliti, a vroucně se modliti
za dítě a zvláště v ten den, by Bůh mu požehnal a Duch Svatý
hojně na ně vylil milostí Svých, by ten vrub nejněžnější, nej
krásnější, se ujal a hojně ovoce přinesl.
b) mají toho dne dítěti častěji připomínati;
c) na dítě bedlivi býti, by zůstalo hodné;
d) jemu ve všem dobrým příkladem býti; & proto budou
bedlivi i na sebe, by v ničem, ni v nejmenším nepoklesli, by nebyli
dítěti špatným příkladem;
e) budou bedlivi na dítě zvláště mimo dům, kam chodí,
s kým se přátelí, jak se chová . . !
jsou to povinni .. . jet“ dítě poklad jejich největší, ze všeho,
co zde na světě mají, to nejdražší. Majíť o to péči míti, by ten
vzácný vrub, ]. Kr., zasazený do srdce dítěte, se ujal, a nižádný
mráz hříchu ho neumořil. (Příklad)
3. je dnes svátek, m. d., Nejsv. Trojice Boží. Ve jménu
Boha Trojjediného jste. pokřtěny. biřmoványj i včera rozhřešení
vám uděleno. O, kéž toto prvé sv. přijímání přispěje k tomu,
byste byly a zůstaly hodnými dětmi Boha Otce, vděčnými vy—
koupenci Boha Syna a čistými chrámy Ducha Svatého, k čemuž
uděluji vám, mocí svého kněžského úřadu. své požehnání: Po—
žehnejž vás Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.
Monsígn. Boh. Hakl.

Listy vědecká.
“$$$—
0 správě zádušního jmění.
Hlavnějši sem spadající předpisy a ustanovení.
Sdělujc Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování).

Ad. bb.
Po rozumu vládní instrukce ze dne 16. prosince 1764 o kla—
dení zádušních účtů měli biskupové k tomu přihlížeti, aby sumární

výtahy z těchto účtů též od beneficiátů

byly podepsány (gub.

naříz. ze dne 17. února 1765). Poněvadž ale některé hospodářské
(patronátní) úřady skládání zádušních účtů »často z nepatrných

příčin čas od času a někdy tak dlouho odkládaly,

tyto účty konečně po celý rok zanedbány<,')

že zůstaly

ustanoveno

bylo gub. nařízením ze dne 28. února 1772, že mají bisk. vikáři
ku zdělání těchto účtů se dostaviti a úřady politické že nemají
výtahy ze zádušních účtů ——jichž složení v určitou
dobu za
kaž dý rok bylo patronátním úřadům přísně nařízeno ——nikdy
') Vlastní slova uvedeného gub. nařízení, z nichž patrno, jak hleděli
dotyční orgánové své povinnosti dostáti a jak se tenkráte církevní jmění
spravovalo. Ze správa taková nehyla zádušnímu jmění na prospěch,-netřeba
připomínati. Odtud se též vysvětluje, že mnohé zádušní, na hypothckách váz—

noucí jistiny přišly následkem nedostatečné
správy zádušního jmění a
bezmála stejně nedostatečného povinného dozoru příslušných orgánů v úpl né
zapomenutí
a k'ztgaccní, čím byla záduš nejednou velice poškozena,
mnohdy i poslední vule fundatora v příčiněmešníchnadání porušena.
Přišlo-li se později nějakým způsobem na takovou jistinu --—jak se pohříchu

dosud dosti často přihází & nesvědčí o přílišné svědomitosti u spravo
vání zádušního jmění,očem mohlo by se podati mnoho důkazů —a hlásila-li
se záduš o její splacení, byla jistina dávno — promlče na & nezbylo (jakož
se bohužel dosud stává), než svoliti k její »——
odepsání,

ač v mnohém pří

padě, ba zpravidla, splacení takové jistiny ni_čím poukázáno

n e b y lo.

Majitel hypotheky, na niž 'dle dlužního úpisu zádušní jistina vázla, odvolal

se prostě na to, že dotycny kapitál je promlčen, proti čemu správa záduš
ního jmění žádných platnych důvodů uvésti nemohla!
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přijmouti,

nejsou-li

zároveň

bisk. vikářem pode-—

psány, čím měli tito úřadové k rychlému skládání účtů a zděláni
účetních výtahů býti povzbuzeni a přidrženiil)
Dle guberniálního nařízení ze dne 9. června 1775 mají se
zádušní účty jako i účty rozličných církevních bratrstev za inter
vence patrona a generálního vikáře, po případě delegovaného od
něho bisk. vikáře, každého roku zdělávati, při čem se výslovně

podotýká,že je patron vždy za všecko zodpovědnými')
Ustanovení toto doznalo během času, pokud se týče bisk.
vikářů, nemalých změn a sice:
1. Gub. vynesením ze dne 15. ledna 1790 č. 158 vyzvány
byly biskupské konsistoře, by se vyjádřily, zdali mají bisk. vikáři
vzhledem k dv. dekretu ze dne 24. září 1774 při zdělání záduš—
nich účtů býti přítomni a na jakém důvodu se tato intervence

zakládáf')

2. Vynesením téhož gubernia ze dne 26. února 1790 č. 3695
bylo vyřčeno, že vzhledem k uvedenému dv. dekretu (ze dne
24. září 1774) není sice třeba, by se vikáři zdělání zádušních účtů
súčastňovali, že ale mohou je biskupové, an jim náleží vrchní

dozor k církevnímu jmění, tímto úkonem, avšak beze vší od
měny za tuto intervenci (ze zádušní t. pokladny) pověřiti.
3. Gub. výnos ze dne 26. března 1790 č. 7929 ponechává
vikářům na vůli, chtějí-li se skládání zádušních účtů súčastniti,
co se vykládá gub. výnosem ze dne 21. května 1792 č. 16711
blíže v ten smysl, že vikář k tomuto úkonu dostaviti se ne
.m u s i.

') V nejednom ohledu poučné, ale i smutné to odůvodnění. Patrnot'
z něho,
a) že tehdejší patronátní úřady své povinnosti ohledně správy záduš
ního jmění řádně nekonaly,
an bylo třeba zemským úřadem vážně jim to
vytknouti a náležité spravování tohoto jmění jim na srdce vložiti;
b) že vlastní
správci zádušního jmění, totiž faráři, byli vůči patro

nátním úřadům v této věci bud' malomocni

povinnostemvždy dosti bedlivě neprohlédali;

aneb že ku svým právům a

c) že řízení zemské spatřovalo zcela správně v intervenci bisk. vikářů
vhodný prostředek, by se odpomohlo nedostatkům v správě zádušního jmění
zavládlým. — Pozdějšími vládními výnosy byl dozor vikářů k zádušnímu

jmění opět zrušen,

brzy však zase obnoven.“

Viz o tom níže uvedené

nařízení.
3) Dle smyslu dv. dekretu ze dne 24. září 1774 měly se tyto účty sklá—

dati pouze u přítomnosti

faráře, soudce, dvou přísedícícha soudního

písaře, načež měly se patronovr a příslušnému soudu k revisi předložiti.

Srovn. jaksch, díl 3. str. 370.
') jak asi konsistoře na toto prazvláštní vyzvání odpověděly, není
známo. Z níže však (sub 2. a B.) uvedených v této příčině vládních výnosů
lze uzavírati, že konsistoře na spoludozor vikářů k zádušnímu jmění sice na—
léhaly, že ale jejich zakročení nemělo žádoucího účinku, an byl tehdy jose

finismus

v plném

rozkvětu,

jenž hleděl každý. i sebe menší projev

církevního života a církevní samosprávy v samém zárodku potlačiti. Pod

statně zůstalo v ohledu tomto vše — při starém. Též biskupští vikáři ne—
jevili asi za daných okolností mnoho ochoty, by se zděláni zádušních účtů

jednotlivými patronátními úřadysúčastňovah, ano to bylo s nemalou náma ho u

.a ztrátou

času spojeno.
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4. Ježto se ale brzy dostavily následky

vyloučení vikářů

z dozoru k zádušním účtům a tím i k zádušnímu jmění,-") viděla
se vláda po mnohém kolísání a doplňování svých nedostatečných
a dílem i nejasných dekretů nucena, intervenci bisk. vikářů při

zdělání účtů nejen připustiti,

ale i přímo ji naříditiF)

nařízení ze dne 6. října 1809 č. 26.960.

Gub.

5. Gub. posléze nařízením ze dne 16. července 1825 č. 31.617

ukládá se dokonce konsistořím, aby vikářům

přesné

& svě- '

domité plnění povinností v příčině hospodaření se
zádušním, jejich dozoru podléhajícím jměním, a jeho
jistého zúrokování

důtklivě na srdce vložily.")

Kdykoli je třeba výtah ze zádušních účtů politickému úřadu
předložiti,8) musí býti výtah příslušným bisk. vikářem
pode—
psán, jinak nemá býti od úřadu přijat. Gub. nařízení ze dne
3. srpna 1795 č. 22.487.
Totéž ustanovuje gub. nařízení ze dne 6. října 1809 č. 26.960

s připomenutím,že se má bisk. vikář ku složení každého

zádušního účtu dostavit.")

“) Následek toho mimo jiné byl, že klesal vliv nejen vikářů, ale i samých
farářů na správu zádušního jmění čím dál více, až dospěly věci tak daleko,
že panské a hospodářské úřady, jako faktičtí správci církevního zboží, církevní

_. po zákoně jedině příslušně — orgány ku správě tohoto majetku
zcela ignorovali, následkem čeho vládní orgánykonečnězasáhlyapanskě
úřady s důrazempoučily,že je farář oprávněn, zádušní jmění spolu

s patronátním úřadem spravovati, skládání zádušních účtů
účty tyto jako i likvidace zá—
dušních pokladen podepisovati a proti účtům své námitky
tímto úřademse súčastňovati,
činiti.

Srovn. ]aksch, díl 3., str. 370—372.
6) Porovnáme-li starší
státní výnosy o správě zádušního jmění s vý
nosy pozdějšími,
tře_bavyznati, že jsou tyto nejen věcnější, ale i do
jisté míry Církvnpříznivějš í, ponechávajícejí aspoň částečného
vlivu

“na správu její majetku. Hlavnější příčiny toho byly:
. a) Tehdejší vlády se konečně přesvědčily, že t (5m ěř v ýlučná

zádušního jmění světskými patrony mnohé vady a nedostatky

správa

s sebou

přinášela, jimž nedalo se při všech četných nařízeních bez spolupůsobení
orgánů církevních odpomocn.
b Vláda musila konečně nahlédnouti, že odstrkování Církve z její

vlastního

oboru je křiklavýmbezprávím

a nemůže býti prospěšno ani

náležitě správě zádušního jmění, ani dobré shodě, jež má mezi duchovními
a světskými úřady panovati.

c) Vždy nesnadnější

poměry

ve všech oborech politické i ob

čanské správy, jakož i důrazněiší
dožadování se příslušných církevních
of ánů samosprávy vedly přirozenou měrou k tomu, že se světské úřady
0 osavad téměř výlučně vykonávanou správu zádušního jměnís Církví spíše
sdílely. Ovšem zcela jinak by se věci byly utvářily, kdyby se konkordát _
byl provedl. Srovn., co bylo o tom z počátku této práce povědíno,
") Srovn. jaksch, díl 8., str. 467 a n.
8) Na př. za příčinou některého vydání, stavebních oprav, udělení
remuneracc atd.
9) V originále stojí: »Wo das Kreisamt Rechnungsextrakte benóthigt,
sind sie ohne die Mitfertigungrdes Bezirksdechants oder Vikárs, welcher

"bei jeder

anzunehmen

Kirchenrechnung

zu erscheinen verbundonist, nicht

: Srovn.Jaksch, díl 8. str. 466.
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Podobně třeba zaslati vikáři (jako i faráři) likvidace
zádušních
pokladen jako každoroční zádušní účty k pod—
pisu (při čem může vikář — vidí-li se mu něco v účtu býti ne

.správným — svá připomenutí činiti), jinak nemůže býti dotyčná
kostelní likvidace politickým úřadem adjustována. Gub. nařízení
ze dne 9. května 1821 č. 12.485.

——Rovněž

maií patronátní

úřadové zasílati bisk. vikářům zádušní účty poutních

kostelů,

by je prohlédli a svým podpisem potvrdili. Gub. nařízení ze dne
16 září 1810 č. 29.299.

Shledá-li vikář tyto

účty v něčem zá—

vadnými,
má to ——
jak samo sebou se rozumí a jak káže svě
domí i spravedlnost —- vytknouti
a u vyřízení účtů své odů

vodněné

č. 5707.

výtky uvésti.

Gub. nařízení ze dne 26. února 1808

Každéhoroku majívikářio kanonické

visitaci

o správě a účtování zádušního jmění pod vlastnímztoho
zodpovídáním se přesvědčiti.'“) Dv. dekret ze dne 26. srpna 1799
.2867 (prohlášen gub. nařízením ze dne 4. září téhož roku
. 30.090). Srovn. též gub. nařízení ze dne 16. července 1825
. 31.617.")

O<O<
Q(

V příčiněsprávy zádušního jmění a prohlížení

záduš

ních, od patrona nebo jeho zástupce (patronátního komisaře), od
zádušního účetního a příslušného faráře podepsaných účtů, obsa
huje dv. dekret ze dne 2. září 1800 č. 2456 (sdělen gub. naří—
zením ze dne 24. téhož měsíce a roku č. 30.564) náledující důle—
žitá ustanovení, k nimž třeba v praxi míti bedlivého zřetele.
A sice:


1. Všecky zádušní všestranně,
psané

jak podotknuto, pode

účty,") mají se a) se všemi účetními přílohami neboli

doklady a spolu b) s účty z minulého roku vikáři zaslati.
2. Vikář má tyto účty zkoumati a shledá-li jc správnými,
svým podpisem potvrditi na důkaz, že zádušní účty prohlédl
a nemá, čeho by proti jejich správnosti namítal.

3. Vikář je oprávněn, žádati o každé
položce v účtech,
která zdá se mu býti nesprávnou, od patronátního úřadu vy

světlenífa)

4. Může, uzná-li to za vhodné, zádušní kasy kostelů svého
obvodu jednou do roka visitovati.
“') jak se kanonické visitace zpravidla odbývají, bylo věci téměř ne
možnou, zvláště dokud byli vikáři zároveň školními dozorci, tomuto nařízení
vyhověti. Z té příčiny nařizuje již dv. dekret ze dne 2. září 1800, by se zá
dušní účty vikářům se všemi přílohami k rcvisi zasílaly. Viz otom níže.
Srovn. též výnos místodrž. ze dne 6. prosince 1853, č. 29305.
") Srovn. níže, kde se nařízení toto místněji uvádí.
") Ani tomuto jasnému ustanovení nečiní se v praxi vždycky zadost.
Stává se nejednou, že chybí podpis bud' faráře nebo vikáře, ba někdy není
ani patronátní zástupce a zádušní účetní podepsán! A třeba nejednou zádušní
účty vrátiti, aby dodatečně byly podepsány.
'“) Rozumí Se samo sebou, že totéž právo náleží i farářům jakožto
vlastním správcům jmění zádušního. Srovn. dv. dekret ze dne 8. srpna 1795,
č. 1795 a š 41. zákona ze dne 7. května 1874 č. 50.

_429—
5. Shledá-li vikář buď v zádušních účtech nebo při kasovní
likvidaci závady, má je dle možnosti urovnati; to-li nemožné, má
tyto závady politickému úřadu bez průtahu k vyšetření ozná
miti.'4l

jde-li o půjčení zádušních nebo sirotčích peněz,
má vrchnost (patronátní úřad) nebo její zplnomocněnec společně

s vikářem

a farářem vyšetřiti, zdali poskytuje hypotheka, na

niž jistina půjčena býti má, náležitou jistotu a zdali tudíž povolení
k půjčce uděleno býti může. Gub nařízení ze dne 9. března 1804

č. 4762.

Revisi zádušních

účtů mají konati bisk. vikáři be

dlivě,
šetříce při tom všech, v tomto ohledu vydaných zákon—
ných nařízení. Výnos česk. gubernia ze dne 4. března 1805
č. 12.357; dv. dekret ze dne 18. dubna 1806 č. 22616. Srovn.
též dv. dekret ze dne 26. srpna 1799 č. 2867.
Političtí úřadové jsou pod vlastním z toho odpovzdáním
povinni starati se o to, aby zádušní jmění dle platných nařízení

řádně se spravovalo a zádušní účty svědomitě zdělá

valy.

I bisk. konsistoře

visitacích (prostřednictvím

mají se o každoročníchkanonických
bisk. vikářů) přesvědčiti, zdaž byly

všeckynedostatky ve správě zádušního jmění a sklá
dání

účtů odstraněny,

o čem mají řízenízemskémupodati

zprávu. Dv. dekret ze dne 18. února 1820 č. 4993 (sdělen gub.
nařízením ze dne 7. března téhož roku).
jako farář podobně je i vikář za správu zádušního jmění
dle platných předpisů zodpovědným. Proto mají političtí úřadové

vždyckylikvidaci

zádušní pokladny, příslušnýmduchovním

správcem podepsanou, dříve, než ji na příslušné místo zašlou, bi
skupskému vikáři předložiti, který ji má a) prohlédnouti, b) svá
připomenutí, po případě své výtky učiniti, a konečně c) likvidaci
podepsati, poněvadž dříve upravena (adjustována) býti nemůže.
Gub. nařízení ze dne 9. května 1821 č. 12.485. Srovn. též výše.
Vikáři mají o kanonických visitacích jak náleží se přesvěd

čiti, jsou-li kostelní ainadač'ní kapitály

bezpečně ulo—

ženy (zúročeny) a šetří—lise při tom všech vydaných předpisů,
zvláště patentu ze dne 18. října 1792; shledají li, že hrozí těmto

kapitálůmjen poněkud nebezpečí,

mají o tom ihned ordi

nariátu nebo konsistoři oznámení učiniti. Nejv. kabinetní list ze
dne 25. června 1824 (gub. nařízení ze dne 26. července 1824
č. 34.812).
“) Kdyby se_těchto prospěšných nařízení, jak sluší, šetřilo, odpadly by
nejedny závady, jež se v_zádušních účtech sem tam vyskytují. Poněvadž
však dosud uvedené důležité předpisy dosti přesně se nezachovávaly, ob

novcn

y byly

ještě s jinými dv. dekretem ze dne 31. července 1804

č. 13123 (sdělen gub. nařízením ze dne 27. října č. 26548). Srovn. [aksch,
díl 3., str. 402 a n, kde se shora. citovaný (lv. dekret obšírně uvádi' dil 8.,
str. 463. Viz též gub. dekret ze dne 26. února 1808 Č. 5707 a 11. července
1827 č. 31292.
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Totéž nařizuje se politickým úřadům s doložením, aby při

doprovoděnížádostío zapůjčení zádušních
kapitálů

a nadačních

k zemskému řízení pragmatikální jistoty přís n ě

dbali
a nečinili návrhu k udělení zeměpanského povolení k za—
půjčení takových kapitálů na reální hypotheku, hrozí—lije n

dosti

malé nebezpečí

kapitálu. Z té příčiny nařizuje se

zemským úřadům,! by při udělování povolení k ukládání zádušních

a nadačních kapitálů na úroky na usedlostech co nejopatrněji
pod vlastním z toho odpovídáním si počínali. Týž kabinetní
list.'5
Vzhledem k okružnímu nařízení ze dne 2. září 1800 č. 2456
ukládá se gub. dekretem ze dne 16. července 1825 č. 31.617

konsistořím, by všem vikářům důtklivě na srdce vlo
žily přesné a svědomité konání jejich úředních po—
vinností ohledně hospodaření
se zádušním jměním &jeho.
ukládání
na jisté hypotheky."*) Srovn. též výše.
Za vyvazovací kapitály kostelů soukroméhopatronátu,
vztažitě za jejich řádné účtování a zúrokování, je dle zákona

patron povinen ručiti; beneňciátům a bisk. vikářům,zvláště
pak politickým úřadům první stolice, náleží dohlížeti,
by se vše

řádně konalo.
Výnos ministerstva vnitra ze dne 29. prosince 1874 č. 14.736.
Srovn. ordinariátní list diecése královéhrad. z r. 1875 str 232.
Vikáři jsou povinni při kanonické visitaci se přesvědčiti, zdali
jsou vyvazovací kostelní a farní kapitály v inventáři kostelním

a farním řádně zapsány a spolu dostatečně

pojištěny.

jestliže by shledali v tomto ohledu něco závadného, maji to bisk.
konsistoři oznámiti.'7) Výnos ministerstva vnitra ze dne 29. pro
since 1874 č. 14.736. Týž minist. výnos.
. '$) Srovn, Jaksch, díl 8., str. 385 a n. —-Nařízení toto bylo výnosem
místodrž. ze dne 20. ledna 1861 č. 2889 v ten smysl pozměněno, že není
třeba k zakupování státních dluhopisů za hotové zádušní a nadační jistiny

v nedostatku

reální hypotheky

o zeměpanskásvoleníse ucházeti.

Srovn. ordinariátní list královéhradecký z r. 1871 str. 53.
'“) Srovn. svrchu uvedené poznamenání o kanonických visitacich.
") Srovn. cit. ordinariátní list 11.u. m. ——
Přehlědneme-li sdělené státní
předpisy v příčině dozoru farářů a bisk. vikářů ku správě zádušního jmění,
shledáme, že mnohé z nich mluví o obou těchto církevních orgánech zá
rove ň, vyměřujícc jim v nejednom ohledu táž práva a tytéž povinnosti_

Za příčinouvšak náležitějšího

přehledu

bylo třeba ony předpisy roz

lišiti, aby bylo zřejmo, jaký obor působnOsti je farářům a jaký biskupským
v i k ářů m ve správě zádušního jmění vyměřen — Co se týče zejména vikářů,
odkazujeme ještě k našemu pojednání: »O revisi zádušních účtů biskupskými
vikářic v vDuchovním Pastýřic uveřejněném (ročn. Xlll ), kde je tato otázka
obšírněji probrána. — Na konci tohoto bodu budiž ještě připomenuto. že“
některé z dosud uvedených státních předpisů byly během časů poněkud
změněny nebo doplněny, jak toho potřeba a poměry časové vyžadovaly. Po
něvadž ale nepostrádají tyto předpisy ani nyní _veškeré důležitosti, jsouce—
v mnohem ohledu poučné, byly pro úplnost věcr aspoň stručně uvedeny.

%$?
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Jaké povinnosti má duchovní správce ohledně
dobrého a špatného tisku.
(Dokončení)
II.

Uvésti jest nám v druhé části povinnosti duchov. správce

k špatnému

tisku,

o němž platí slova sv. Jakuba, že jest to

mepokojné zlo, plno jedu smrtelného.< ]sout' knihy špatné
v pravdě rakem, který ctnost zžírá, jsout pravým morem lidu.
Praví-li sv. Pavel I. Kor. 15. 33., že 'wzlá rozmlouvání porušují
dobré mravy,< tím více kazí je špatně knihy, neboť slovo mizí,
písmo však zůstává. Slušít' o nich vykládati slova sv. Jana Zjev.
6. 8.: »A aj! Kůň plavý! A jméno toho, který na něm seděl,
smrt __ a peklo šlo za ním: i dána jest jemu moc nad čtyřmi
díly země, aby usmrcoval mečem, hladem, morem a šelmami

zemskými.:
jak se zachovatik špatnému tisku pastýři stádce! Odpovídáme
slovy hlubokého významu: »Proti slovu slovo, proti knize knihu,
proti spolku spolekx

Nejprvenepropůjčuj

katolický

kněz péra

svého k literárním pracím pro časopisy směru protikatolického,
"COdebírej jich

Sámv PůSOb na své osadníky,

aby tak nečinili,

upozorňuj je 5 celým úsilím na velikou škodlivost špatného tisku
Ve SVÝCh kázaních,

promluvách,

Svých rozhovorech.

již při vy

učování náboženství ve škole uč dítky rozeznávati dobrou a špatnou
ČCth, před Špatnou knihou hleď v nich ošklivost vzbuditi a na
následky poukázati.
Všímej si, co osadníci a svěření duchovní Správě čtou,
dej pozor i u dítek ve škole, jež mnohdy i do školy v učení
špatnou knihu přinesou. Odejmi jim jia nahrad' darem dobré
knihy. U dítek školních nebudiž trpěno, aby potahovaly desky
knih novinami, kdež mnohdy vyšperkované referáty ze soudních
síní líčí hřích jako nevinný rozmar rozrušené mysli se všemi frivol
ními detaily, nepravost se srdečnou a prostou naivností. Tyto
pak od dětí při vyučování bývají mimoděk s desek čteny, ajimi
se mládež kazí.
Duchovní správce všímá si, co čtou jinoši a dívky; a tu
často ruměnec na tvářijejich, když je kněz s knihou vruce potká,
prozradí, že mají v ruce knihu se zapovězeným ovocem, nějaký
krvavý román neb liberální pamflet a brožurky. Zavede s nimi

rozhovor, poučí je, upozorní na rozdíl
knihu dobrou.

v četbě, slíbí jim jinou

Dospělé napomíná, aby nedávali sobě čísti novin od dítek,
by měli péči o to, jakou knihu jich děti čtou.
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Sicuti in arte medicina callida frigidis, frígida callidis cu

rantur, tu jako protijed

špatnému tisku poskytuje opatrný du—

“chovní správce dobré čtení. Působí na místní knihkupce, aby
neobjednávali a nevystavovali ve výkladních skříních závadných
knih, jak pro mládež tak pro dospělé; účinkuje k tomu, aby ze
spolkových knihoven odstraněny byly knihy seslabující náboženské
přesvědčení a ničící křesťanský mrav, sám raději ze své knihovny
nahradí dobrými knihami, co musilo býti eliminováno.
Řídí se tak sv. Pavlem, jehož slovo mělo účinek ten, ,že
mnozí také z těch, kteří všetečnýčh věcí hleděli, snesli knihy
a spálili přede všemi. A spočetšc cenu jejich, shledali padesáti
tisíců peněz.: Skut. 19, 19. ——Hostinská příležitostně požádá, aby
neodbírali aneb aspoň veřejně nevyvěšovali časopisů protikatoli
ckých, slíbí jim obětivč katolický list aneb aspoň hledí docíliti,
aby vedle jiných časopisů katolický list byl vyvěšovánu Neni to

žádné omezování

svobody,

jež by se snad mohlo vytýkati

duchovnímu správci.
Neboť.ne v duchu zlotřilém, v žití zločinném jeví se pravá svo
boda, nýbrž v řízení charakteru, jenž nepravostem již z daleka se
vyhýbá.

_

Co jest odnětí práva poštovske' dopravy jistým listům
zahraničním, kterého téměř všecky státy užívají? Anou co jest
v malém i censura, ovšem rozumná a spravedlivá? Zádnému
soudnému člověku ani ve snu nenapadne, aby upíral moci zákono
dárné toto právo. Proč tedy by upíráno býti mohlo Církvi ka—
tolické, jejíž neprvnější a nejsvětější povinností jest bdíti nad
neporušením nauky Kristovy, vzdalovati jako pečlivé a svědomité
matce od dítek vše, co by jim na újmu býti mohlo. Caveant
consules, zvolati musí k atheistické literatuře a žurnalistice, které
ponesou na hmotném i mravním úpadku společnosti lidské nej
větší vinu.

Mnoho by se o tomto thematě dalo říci, než úzký rámec
k pojednání o otázce pastorální nedovoluje toho; pročež Shrnujeme
povinnosti duchovního správce k tisku dobrému ašpatnému slovy
prov. koncilu Pražského T. II. C. IV.: »Animarum curati itaque
ňdeles probe adhortentur, ut libros bonos, qui a diversis piis

societatibus eduntur, comparare studeant...

porro studia tam

ňdelium tum sacerdotum conferantur. ut in variis parochiis
bibliothecae ad mutuandos libros erigantur. .. dein summa cura
adhibeatur, ut eliminatis falsis et perniciosis foliis ea potius le
gantur, quae veritati pietatique profectum par-ant.:

“%$—
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Právní přítel & rádce.
Snůška praktických hlavně ustanovení a rozhodnutí
o věcech z oboru Cirkevního práva.
Pořádá DP: ANTONÍN BRYCHTA.

Obecní úřad není oprávněn, postavení

pomníku

s českýmnápisemna obecním hřbitově zakázati, naopak
je povinen zřízení pomníku dovoliti.') Dle zákonaze
dne 30. dubna 1870, č. ř. z. 68, %3 lit. d spadá sice zřízení
a vydržování hřbitovů, jakož i dozor k ním—,do oboru samo

statného působení obcí, důsledně izřizování pomníku na hřbi
tovech těchto.

Než vzhledem k 3" 103 »obecního zřízení pro krá—

lovství Ce'ske'x (ze dne 16. dubna 1864) neplyne
z tohoto
ustanovení zákona. že by státní úřadové .v základě článku XVI.
zákona ze dne 5. března 1862 mocí svého práva dozorčího

a stavovacíhonebyli kompetentní, “) zrušiti rozhodnutí
obecního

úřadu v N., jímž bylo postaveni pomníku zamítnuto,

pokud byla tímto rozhodnutím platná práva porušena.
Průvodno to z uvedeného šlOB »obecního zřízení:, dle
něhož »přísluší politickému úřadu okresnímu, 3) rozhodovati vpří—
čině stížností, podaných proti nějakému opatření neb nařízení

obecního představenstva, kterým byl zákon porušen nebo chybně
vyložen.: Plyne to i z dv. dekretů ze dne 23. srpna a 17. září
1784, bod 7 (sb. pol. zák. díl VI. str. 568) a ze dne 12. srpna
1788, č. 1460 4) dle nichž mohou se náhrobní pomníky zřizovati.

Výrazem cit. dv. dekretu »přáteléc (Freunde) nemohou se rozu
měti pouze »příbuznív.(Verwandte), nýbrž příbuzní a přátelé,
ježto zmíněný dekret výslovně praví: »dovoleno je příbuzným
a přátelům pomník postaviti: a jak příbuzným tak přátelům

stejnou

měrou pomníky zříditidovoluje.5)

') Případ tento udál se v obci co do jazyka smíšené, jejíž německé
zastupitelstvo proti české mu nápisu pomníku ze všech sil se vzpíralo.
, ') Tak tvrdil dotyčný obecní úřad z úplné bud' neznalosti zákona aneb
z neporozumění mu. T ímto nálezem správního soudu jest věc pro vždy roz

hodnuta, jakkoli se o ní sám zákon (cit. % 103) jasně pronáší.
3) Tím více tudíž c. k. ministerstvu,z jehož rozhodnutí se obecní úřad
k správnímu soudu odvolal.
') Srovn, Jak s ch, díl 1., str. 247, bod dekretu 4., který zřejmě stanoví:

>]edemsteht frei, das seiner Religion
seine Grabstíitt e setzenzu lassen.:

angemessene

Zeichen an

5) Obecní úřad ve své stížnosti tvrdil, že mohou se jen příbuzný'tn
náhrobní pomníky zřizovati. Dle tohoto náhledu nemohl by nikdo, kdo by

příbuznýchnemaje, zemřel, míti náhrobek, an by tu nikoho nebylo,
kdo by ho postavnl, třeba zemřelý slušného pomníku sebe více zaslu
hova ], ano třeba byl naň 1 značný obnos odkázal. Tam vede slepá umí
něnost a zřeknutí se zdravých právních zásad! A zde je vidno, kam vedou
a povedou obecní bezkonfessní hřbitovy! Srovn. naše ojednání »O bezkon
fessních hřbitovech: v tomto časopise, ročník V. (18983
Rádce duchovní.
28
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Roku 1784 bylo sice dovoleno, 6) »pomníky pouze u zdi hřbi
tovní postavitic. Než dle dv. dekretu z roku 1788 je volno,

umístiti dle zvyku země na hrobě samém znamení (odznak)
svého náboženského vyznání, jež lze si zajisté mysliti ive formě
pomníku.
Zamítnutí dotyčné žádosti, by mohl na hrobě zemře
lého postaven býti pomník, se strany obecního úřadu v N., od
poruje shora uvedeným platným zákonům, ježto třeba oba uvedené
dv. dekrety, pokud týkají se otázky zřizovánínáhrobních pomníků,
za dosud platné považovati, poněvadž nebyly nikdy ani výslovně
ani mlčky jako ani zákonem obecním nebo zdravotním aneb zá—
konem ze dne 25. května 1868 č. 49 zrušeny.
Rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 15. prosince 1888,
č. 20.402, jímž bylo stanoveno, že proti postavení pomníku na

obecním hřbitověv N. není závady, není tudíž zasahováním

do majetnického práva obce ani do samostatného
spravování

obecního hřbitova. Rozhodnutísprávníhosoudu

ze dne 31. října 1889 č. 3525.
>l=

*

*

Po rozumu zákona kongruového ze 19. dubna 1885 (ř. z. č. 47)

může se výpomocný kněz jen tehdy za »systemisovaného.
považovati, když ministerstvo kultu uzn toho potřebu, aby
takový kněz byl při jisté duchovní správě nebo na jistém místě
ustanoven. Správní soud ze dne 17; dubna a 8. května 1889
č. 1442 a 1047. — Zásady tyto lze těžko sloučiti:
1. S ústavou Církve vůbec ase státním základním zákonem
ze dne 21.prosince 1867 (ř. z. č. 142) zvlášť. Dle své bohodatné

ustavyje Církevříšesvéprávná
nepřísluší, do její oboru

3 samostatná

a mocisvětské

a pravomoci zasahovati

a si právo

in sacra osobovati. Dle samého uvedeného státního zákona je
Církvi samostatné
řízení a spravování její záležitostí zaručeno
(čl. 15.). Ze však je posílání kněží do duchovní správy a po

věřování jich duchovní

pravomocí vjistém obvodu

příslušným církevním vrchním (missia canonica) záležitost emi
nentně
církevní, o tom pochybovati nelze; důsledně náleži
jediné Církvi o takové záležitosti se st'arati a je beze všeho vklá

dání státní moci v tento po výtce církevní

statně a nezávisle spravovati.

obor samo

2. Z toho plyne, že, činí-li světská moc ustanovení výpo
mocného kněze v jistém farním obvodu na svém »uznáníc zá

vislým, sahá tím nejen na samu

istátní

základní

zákon,

ústavu

Církve, ale porušuje

místo co by ho měla ve všem

přesně šetřiti a tím větší vážnost na venek mu zjednati.
platí: »Patere legem, quam tulisti.:

I zde

3. Dle oné zásady byla by činnost Církve nemálo ochro
mena, ježto by nemohla své poslání bez překážek a úspěšně
') Každý nepředpojatý musí doznati, že světskému

příslušeloa. dosud nepříslušído této čistě církevní
katolickém hřbitověse vkládati.

úřadu nikdy ne—

záležitosti

na
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konati, ano by od vůle správy kultu záviselo, chtěla-li by v každém
jednotlivém případě »uznatia, že je v tom onom farním obvodu
výpomocného kněze třeba a že tudíž může mu biskup pro tento
obvod církevní poslání a duchovní pravomoc propůjčiti. Že by

pak missio canonica takového kněze nepocházela od Církve,
nýbrž vlastně od státu, netřeba připomínati, co bylo by zvráq

cením všech právních pojmů a zásad.

4. K tomuto novému druhu placetu

nemá světskámoc

ani příčiny ani práva. Nemá k tomu
a) příčiny, poněvadž se za nynějšího nedostatku ducho
venstva výpomocní kněží ustanovují. jak všeobecně známo, jenom
v těch nejnutnějších případech, když toho žádá naprostá po
třeba a blaho věřících; nemá k tomu také
b) práva, neboť ——bychom svrchu vytknuté momenty ne
opakovali

——kterých

toto obmezování

právních

důvodů

může uvésti stát

činnosti Církve a zasahování

pro

v její pravo

moc? Potřeby duchovní správy a náboženské potřeby věřících
bude světská moc sotva lépe znáti než Církev ——
ana nezná

a nepostřehujeani vždy potřeby občanské

svých

přísluš

níků, tím pak méně bývá sto, jim náležitě a jak by toho blaho
jejich vyžadovalo, vyhovčti — a mimo to nemá tato moc
žádného poslání, by mohla o záležitostech toho druhu roz
hodovati. 7)

5. Průvodno to posléze z analogie.

Tážeme se, dala by

si některá jen poněkud četnější a samostatnější

společ

nost původu pouze lidského, jež v nižádném ohledu nemůže
Církvi sc rovnati, něco podobného líbiti? Ci snesl by jen poněkud

samostatný občanský
do svých záležitostí-P

úřad podobné zasahovánívládních orgánů
*

*

*

Byl-li duchovní jiným patronem než dříve na své nynější
obročí praesentován, v úřad ale duchovní stímto obročím Spojený
(ofticium) od téže duchovní osoby a autority t. j. od téhož
biskupa dosazen, kterýmžto právním aktem institutio collativa
sc. ofíicium) se praesentovanému duchovnímu duchdvní úřad
teprv vlastně udílí, a) neplatí za pr0půjčení tohoto obročí taxu
") Tím arci není ani pozdálí řečeno, že by se měl stát od Církve
úplně odloučiti, kteroužto zásadu »modcrního práva: apoštolská Stolice, jak
známo, zavrhla. Srovn. Syllabus, věta 55.
') Právník nazývá to, jak známo, krátce jus in re, právo na věci, jež
působí, že může duchovní, jemuž se kanonické instituce (aneb, jak se věc
méně správně vyjadřuje, »mvestituryc) dostalo, obročí nazývati svým a že
může ho příslušným církevním vrchním býti zbaven toliko z právních, řádně
dokázaných příčin. Praesentací nabývá duchovní pouze jus ad rem neboli
odůvodněný nárok na obročí, že může žádati, aby mu biskup propůjčil úřad
s obročím spojený, což může z právních příčin býti odročeno.
,
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v plném, nýbrž pouze vtom obnose, který odpovídákvotě
příjmů, kterou toto obročí dřívější obročí převyšuje, čili srozumitel
něji, oč je druhé obročí výnosnější. “) Správní soud dne 15. dubna
1890 č.1245.
_

%WŠ—

Požehnání snoubenců.
Titius kněz na cestách svých přišel do krajiny, kde snou
bencům požehnání mezi mší sv. udělováno není, ano zde farář
žádajícím snoubencům toho odepřel, odvolávaje se na zvyk tam

zavedený. Co jest'o tom souditi?
jisto jest, že požehnání snoubenců při mši sv. do nejstarších
dob padá. Tertullianus ad uxorcm 1. II. cap. 9. praví: Unde
sufhciamus ad enarrandam felicitatem eius matrimonii, quod lic
clesia conciliat et coníirmat oblatio (Míssae dle llaronia, Annales
anno 57 num. 49) et obsígnat benedictio, angeli renuncíant, Pater
ratum habet. Sv. Ambrož epist. 19. ad Vigil : Coniugium sacer
dotali benedictione sanctihcari oportere. Evaristus podobně přikázal
v listě svém ad Episcopos Africanos.
Co od počátku zvykem bylo, přikázal též sněm Trident.
sess. XXIV. cap. I. de reform. Matrim.: Praeterea eadem Sancta

Synodus hortatur, ut coniuges ante benedictionem
dotalem

in templo

sacer

suscipiendam in eadem domo non coha

bitent; dle toho manželé, oddáni ze zvláštních důvodů dříve, mají

se dostaviti do kostela k požehnání pro něustanovenčmu;
asi jako dítko z nouze pokřtěná ad supplendascaeremonias
(De Herdt t IlI. num. 277), tak že Gavantus, Thesaurus part. IV.
tit. XVII. num. 22 praví: Missa pro Sponso et Sponsa dicenda
est (extra diem Festum) de praecepto.
9) Tím zrušeno rozhodnutí c. k. ministerstva íinancí ze dne 8. čer
vence 1889, č. 12778 *vjistém konkretnim případě, jež stanovíc, že praesen

tací patrona propůjčujese již obročí, a patron že je službodárcem,

vyměřilo beneňciátovi bez ohledu na zákon ze dne 13. prosinec roku 1862
(ř. z. č. 89), poznam. 3. k T. P. 40 a, i za propůjčení druhého nově naby

tého obročí plnou taxu, protože naň jiný patron praesentoval. Rozhod

nutí to jest tím nápadnější, poněvadž učinil správní soud již za doby dřívější

nález,že službodárcem,správněřečeno:propůj č ovatelemiduchovního

úřadu je diecésni biskup a nikoliv patron, co by také odporovalo

všem zásadám církevního právaoudělování duchovních obročí. — Poněvadž
tento případ při každé nové praesentaci, po případě při každém nabytí no
vého obročí může se opakovati, žádá vlastni zájem duchovních správců, aby

si tohoto rozhodnutí,správního soudu bedlivě povšimli, by mohliv daném
případě svého práva úspěšně hájiti. Výslovně budiž ještě připomenuto, že

třeba potvržení berního úřadu,uněhož byla taxa za propůjčené obročí svého
času bud' najednou nebo po částkách zapravena, bedlivě uschovati,
poně
vadž jest se jím beneňciátu, obdržel-li jine obročí, vykázati,
by mu vy

měřena byla za toto obročí taxa pouze částečná, odpovídající onom u
obnos u, 0 nějž je toto obročí výnosnější než ono. jehož držitelem bene
ňciát dosud byl. Srovn. Budwinski,
Erkenntnissc des k. k. Verwaltungs
gerichthofes, ročn. XlV. 1890, str. 271 a n.
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Praví-li Rit. Rom. tit. VII. cap. 3.: His expletis, si benedi
ccndae sint nuptiae, parochus Missam pro Sponso et Sponsa ce
lebrat, jest rozuměti podmínce této, že mše sv. tato sloužena býti
má, vyjímaje případy: že nevěsta vdova již jednou požehnání to
obdržela, manželství uzavřeno in tempore clauso, anebo při matri
manio mixto. V druhém 'případě, kde pro tempore clauso nebylo
uděleno požehnání toto. má býti doplněno později dle dekretu
S. R. C. 25. září 1875 č. 5640 ad 4.

'
Tento závazek lze dále poznati ze znamenitých privilegií této
mši sv. udělených: smít' se sloužiti a má vždy mimo duplicia
I. et II. classis a dny tyto svátky vylučující (nota Gardellini ad
decret. S. R. C. 20. dubna 1822 in Derthon. ad 5) i na dušičky
7. září 1850 in Veronen. ad 4 a ve svátky I. a II. třídy učiněna
commemoratio sub distincta conclusione.
jediný dekret 1. září 1838 in Eystettensi ad 2 odvolán byl
dekrety novějšími, tak 23. června 1843 in Limburg ad 1: juxta
dccretum Urbis et Orbis latum die 20. Decembris 1783 Missa in
Nuptiis semper debet esse votiva pro sponso et sponsa ut in Mis
sali, praeterquam in Festis de praecepto et duplicibus I. et II. classis,
in quibus Missae occurrenti addenda est commemoratio pro sponso
et sponsa. In ea ,vero assignata benedictio iuxta rubricas n o n

cst impertienda

nisi in Missa, a zvyk v jiných krajinách

se nacházející, udělovati toto požehnání mimo mši sv., odsouzen
jako abusus (5. R. C. 25. září 1875 num. 5640 ad 1).
Daleko by vedlo uváděti dekrety ostatní. Stůjž zde ještě je
diný S. Congr. S. R. U. Inquis. 31. srpna 1881: Benedictionem
nuptialem, quam exhihet Missale Romanum in Missa pro sponso

ct sponsa, semper impertiendam

esse in matrimoniiscatho

lícorum, infra tamen Missae celebrationem et extra tempus í'eriatum,
omnibus illis coniugibns, qui eam . . . . non obtinuerint, etiamsi

petant postquazm diu iam in matrimonio vixerint.

Insuper horbandos esse eosdem coniugescatholicos,qui bene
dictionem sui matrimOniinon obtinuerunt, ut eam primo quoque
tempore petant . . . .

Z toho všeho jde na jevo, že zvyklost starodávná a výslovné
příkazy Církve toto požehnání přikazují a zavazují docela duchovní
správce, aby manžely k tomu vybízeli jest to tedy povinností fa
ráře požehnání to udíleti, ano k němu i povzbuzovati, a zvyk tomu

protivný jest abusus—zlozvyk. Ano moralisté (sv. Alfons, ]. VI.
tract. VI. num. 984) přičítají nejméně za hřích lehký snou
bencům, kteří požehnání toho nepřijali. Cím větší jest tedy od—
povědnost faráře vlastního, když by nevykonal přikázání Církve?
Než co počíti na větších osadách, kde až 10—15 sňatků se
přihoditi může za den?
jest tu snad více kněží, kteří mši sv. slouží. jest možno dále
(5. C. Concilii 1. září 1841) uděliti, požehnání více snoubencům
při mši sv. najednou, dříve oddaným; není potřebí applikovati
mši sv. za ně, když toho nežádají (týž dekret). A tak snadno dá
se vyhověti přikázaní Církve, vyjímaje osady, kde jediný kněz by
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měl sloužiti určitou mši sv. votivní, nadační aneb zádušní, mohl by
bud' uděliti požehnání tovjiné mši sv. anebo při zádušní odkázati
snoubence na den příští. Kdo by i více kněží nestačilo, tam by
byl nejvyšší čas na rozdělení osady, aby všem osadníkům dostalo
se oné péče, jíž zasluhují.
»Amplitudini Tuae committit, ut “qua praestat prudentia et
erga hanc Apostolicam Sedem veneratione, caute monitos reddat . . .
parochos, ut data opportunitate hortentur fideles sibi commissos
ad sibi conciliandas copiosiores bcnedictiones illas, quas Ecclesia
Mater prae oculis habuit, a Deo 0. M. impetrare tiliis suis, dum
accedentes ad hoc tam magnum Sacramentum, sacrosancto adstant
Missae sacriňcio, participant de Corpore et Sanguine Christi, ac
ad specialem benedictionem per orationes rite intra eamdem
Missam dispositas admittuntur.:
(Reverendissimo Episcopo Limburg. A. Card. Lambruschini
12. ledna 1854.)

Haggag.—

Romanarum Congregationum decreta novissima.
Svěcení vedy křestní v kostele farním & v kostele filiálním.

Rmus Dnus Aegiptianus Canonicus Prugnetti Provicarius
Gnneralis Archidioeceseos Utinensis a Sacra Rituum Congrega—
tione sequentium dubiorum solutionem humillime postulavit,
nimirum:
l. Utrum aqua baptismalis, Sabbato Sancto et Vigilia Pen
tecostes, benedicenda sit in ecclesiis tantum parochialibus, vel
etiam in filialibus, quae sacrum fontem legitime habent?
II. Et quatenus afňrmative ad secundam partem, utrum
sufficiat aquam benedicere usque ad Ss. Oleorum infusionem
exclusive in parochiali ecclesia, et inde aqua ad alias ecclesias
delata, in singulis ecclesiis Ss. Oleorum infusionem peragere,
vel debeat integra in singulis ecclesiis íieri benedictio?
III. Utrum deňciente clero in ccclcsiis í'ilialibus, vel eodcm
impedito mane Sabbati Sancti ob functiones parochiales, et ve
spere ob domorum benedictionem, liceat renovationem fontis
ad alium diem diflerre?
IV. Utrum Parochus, in cuius paroecia plures sunt ecclesiae
cum fonte baptismali, quique ius halct conflcicndi in singulis
renovationem sacri fontis, quam pci“ sc ncquit perňcere, debeat
alium Sacerdotem delegare ad eam Sabbato Sancto et Vigilia
Pentecostes peragendamí>
Et sacra eadem Congregatio, ad relationcm subcsripti Se—
cretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae omnibusque ex—
pensis, rescribendum censuit:
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Ad [. et II. Negative

ad primam partcm, Affirmative

ad secundam, iuxta Rubricas et Decreta.

Ad III. Negative, et in casu adhibeatur Memoriale
Rituum pro Ecclesiis minoribus iussu Benedicti Papae
XIII. editum.

'

Ad IV. Affirmative.

Atque ita rescripsit, die 13 Iannuarii 1899.
C. Card. Mazzella S. R. C. Praef.

L, + 5.

Diomedes Panici, Secretarius.

Nonnula dubia solvuntur.
R. D. Raphael Rossi, hodiernus Magister Cacremoniarum
Rmi Episcopi Alatrini, et de Eius consensu, a Sacrorum Rituum
Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humillime postu
lavit, nimirum:
I. In Cathedrali Basilica Alatrina quum Episcopus Pontili
calia sit peracturus, Canonici in eiusdem associatione ab aede
episcopali ad Ecclesiam, quamdam processionem instituunt, nempe
praeit Crux cum candelabris, Seminarium, Beneficiarii, Canonici,
et postremo loco Episcopus; quaeritur: An ista consuetudo
servari possit?
II. Item cum Episcopus paramenta sacra pro Pontiňcalibus
assumit, Subdiaconus numquam Emum induit caligis et sandaliis,
sed hoc officium committit cubiculario: quaeritur: An haec con
suetudo sustineatur?
III. In eadcm Missa Pontificali Diaconus ct Subdiaconus
altari inservientcs debcntnc altare ipsum osculari, cum pacem
recipiuntč
IV. Tribus diebus Rogationum praefati Canonici ab antiquo
Missam de feria in Cathedrali praecinunt, deinde processionem
peragunt ad benedicendam crucem in portis civitatis; qua bene
dictione expleta, singulis diebus Ecclesiam Parochialem ingre
diuntur, ubi Parochus Missam privatam de feria celebrans pro
cessionem cxpectat, priusquam consecrationem efůciat. Consecra
tione peraCta, processio statim revertitur ad Ecclesiam Cathedralem:
quaeritur: An haec consuetudo sit iuxta rubricas, et servari
possit?
V. An in solemni expositione SS.mi Sacramenti in forma
XI,. Horarum, ante benedictionem cum codem Venerabili recitari
possint Litaniae B. M. V. loco Litaniarum Sanctorum?
VI. An in Conservatoriis puellarum Missae a Cappellano
celebratae inservire possit extra cancellos vel longius ab altari
aliqua ex puellis vel monialibus, quum facile sit alium inservientem
invenirc?
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VII. An diebus, quibus prohibetur Missa de Requic, possit
eelebrari Missa de festo currenti pro anima alicuius defuncti, sed
dato prius lugubri signo pro eadem Missa cum aere campano?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Se
cretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibus diligenter
expensis, rescribendum ccnsuit:
Ad I. Servetur Caeremoniale Episcoporum Lib. [. Cap. 15.
Ad Il. Affirmative, dummodo Subdiaconus, qui caligas et
sandaiia defert, assistat.
Ad III. Negative iuxta Caeremoniale Episcoporum Lib. I.
Cap. XXIV.
Ad IV. Negative ad utramque quaestionem.
Ad V. Expedit servare instructionem Clementinam.
Ad VI. Affirmative in casu et ex necessitate.
A'd VII. Negative.
Atquc ita rescripsit. Die 18. Martii 1899.
C. Card. Mazzella S. R. C. Praef.

L.+S,

Diomed es Panici, Secretarius.

Listy homileííické.
*FÉŠĚCŠP

Slavnost Božího Těla.
Nejsvětější Svátost oltářní a její účinky.
»Tcnťjest chléb, který s nebe sstoupil.<
jan 6, 59.

Drazí křesťané! Bůh všemohoucí, jenž z malých věcí činí
veliké, ve svém nevystihlém úradku chtěl, aby Církev naše z po
čátku podobala se nepatrnému zrnu hořčičnému . . . aby rostla
a se vzmáhala. »jděte— a učte všechny národy,c tak znělo slovo
Páně. —
Naše svaté náboženství jako kvas nějaký z počátku prostoupilo
srdce a mysl toliko některých, ale čím dále, tím více zapouštělo
kořeny, až konečně rozlehl se hlas tohoto náboženství po veškerém
okršku země.
To náboženství dojde nejvyššího splnění v nebi, vnebeskěm
]crusalémě dostane se mu světla jasného; zde na zemi mnoho
jako ve stínu. mnoho temného.
,
V nebi spatříme Krista tváří v tvář v plné velebnosti avzne
šenosti Boží; zde na zemi vidíme l—lov nepatrné způsobě chleba
ve sv. hostil, v nejsvětější Svátosti oltářní.
Tato Svátost: jak vám beztoho známo, jest podnes nevěřícím
synům tohoto světa předmětem rouhání, posměchu a zneuctívání.
Moji drazíl Dnes koná Církev sv. výroční památku ustano
vení nejsvětější Svátosti, i mám za to, že nejvhodnějším předmětem

našeho rozjímání bude právě tato nejsvětější Svátost oltářníasice
budeme uvažovati:
,.

Ijaká jest to svátost,

II.jaké jsou její účinky.

Kéž bych já svými slovy, vy pak pozorným a uctivým po
sloucháním slov těchto společně usmířili Boha za to rouhání, jež
nynější nevěrecký svět nejsvětější Svátosti oltářní činí.
Rádce duchovní.

'
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Pojednání.
I.

Mnohý nevěrec našich dnův namítá: jak jest možná věřiti
v nejsvětější Svátost? Odpovídám zkrátka: V nejsvětější Svátost
věřiti možno, jak také pravověřící křesťané téměř již po devatenáct
set let věřili a dosud pokorně a ochotně věří.
Pohanští filosofové za času císařův Augusta a Tiberia ne—
věřili v tajemství našeho svatého náboženství, dokud neslyšeli ká
zaní sv. apoštolův, uvěřili však, když sv. apoštoly kázat slyšeli.—
jest nám obtížno aneb snad nemožno věřiti? Což nemusili pohané
bojovati s většími překážkami a obtížemi než my, nemusili zá—
pasiti, abych tak řekl, s dědičnými předsudky, s dlouhotrvajícími
a oblíbenými klamnými představami a pevně zakořeněnými blud
nými názory? Nastává otázka: jak možno jest věřiti v přítomnost
Kristovu v nejsvětější Svátosti oltářní? Mám za to, že by tato
otázka spíše měla zníti: jak by křesťannemohl věřitive přítomnost
tu? Každý křesťan má věděti, kdy, kde a jakým způsobem Pán
ježíš ustanovil nejsvětější Svátost oltářní, která již před věky ve
Starém Zákoně mnohými náznaky předobrazena a četnými pro
roctvími a sv. zpěvy napřed oznámena a předpověděna byla.
Nejpřednější náznaky nejsvětější Svátosti oltářní byly: strom

života v ráji, beránek velikonoční, chléb a víno,
kteréž Melchisedech obětoval.

Kristus Sám před skutečným ustanovením Svátosti oltářní
často Svými slovy napřed ji označil; tak na př. řekl ve Své roz

mluvě se ženou Samaritánkou u studně jakubovy: »Každý, kdo
pije z vody této. žízniti bude opět: ale kdo se napije vody, kterouž
já dám jemu, nebude žízniti na věky: ale voda, kterouž já dám
jemu, bude v něm studnicí vody skákající do života věčného..
jan 4, 13, 14.
Ku zástupu židovskému řekl Pán: »jáť jsem chléb života:
kdo přichází ke mně, nebude lačněti, a kdo věří ve mne, nebude
žízniti nikdy.: jan 6, 35.
»já jsem chléb živý, jenž jsem s nebe sstoupil.c jan 6, 51.
A když lid odcházel, protože slovům těm nerozuměl a ne
věřil, tázal se Pán ježíš apoštolův: »Zdaliž i vy chcete odejítiP.
Tu odpověděl sv. Petr: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova
života věčného—x jan 6, 69.

Nyní po devatenácti stech letech táže se také mnohý ne.
věrec: Kterak může ježíš Kristus dáti lidem tělo Své k jedení a
krev Svou za nápoj? Avšak i my, moji milí, ne-li kolenoma, ale
spoň v mysli své vrhněme se před Pánem a volejme pokorně:
Pane, my Tě neopustíme. Ty Sám máš slova života věčného, my
pevně věříme slovům, která jsi k apoštolům pronesl, podávaje jim
způsobu chleba: »Vezměte a jezte; to jest tělo mé, které za vás
vydáno bude: a hned na to podávaje jim krev Svou ve způsobě
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vína: »Pijte z toho všichni, to jest krev má, která za vás a za
mnohé vylita bude na odpuštění hříchů. To čiňte na mou pa
mátku.c
Slova tato byla takřka testamentem či poslední vůlí, kterou
Pán učinil apoštolům a celému pokolení lidskému před odchodem
Svým na horu Olivetskou. Kdo jest křesťanem, ví dobře, že to
byla slova Boží, slova Boha, jenž jest věčná pravda. Kdo jest
křesťanem, ví, že Duch Sv. sstoupil na apoštoly, & že jim dal
schopnost a moc, aby sobě připomněli všecko, čemu Ježíš Kristus
učil, aby tomu všemu dobře rozuměli a lidu hlásali. Svatí apo
štolové rozešli se po celém světě a na mnohých místech kázali
nauku Kristovu. Sv. Pavel při tom mezi jiným řekl: »Kdovjí a
pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije_< 1_ Kor. 11, 29_ v Rímě
'est dosud oltář, na němž obětoval sv. Petr tajuplnou oběť nej
světější Svátosti oltářní.

Věřmctedy pevně v nejsvětější Svátost!

Či snad

chtěli bychom jednou na věčnosti odvážiti se ku Pánu ježíši pro
mluviti: My věřili jsme slovům Tvým a slovům sv. apoštolův.
Věřili jsme, že pod způsobou chleba tělo Tvé jsme přijímali. Vy
jste nás však oklamali. Slova vaše byla lží & podvodemlř
Hrozná to myšlénkal Nebe i země odmítají s odporem rou
hání toto hrozné a volají hned znovu: Bůh jest pravda; pravdou
jest také vše, co Bůh mluvil, čemu učil a co svatou Církvi Svou
hlásati dává. Přítomnost ježíšovu v nejsvětější Svátosti vyznává
Církev sv. skutečně vždy za pravdivý článek víry a věrní synové
Církve vyznávají ho též vždy.
Mnozí pro tento článek obětovali život svůj v nevýslovných
mukách. Vstupte dolů do římských katakomb t. j. podzemních
pohřebišť. Tam mnozí vycedili krev svou za prvních dob kře
sťanských. Na hrobech těchto mučenníkův obětována oběť nej
dražší.
Později, když konečně Církev nabyla svobody a ochrany,
budovány všude vznešené chrámy a velebné svatyně, jež v sobě
chovají svatostánky, v kterých, jakož i v našem kostele skrývá se
sv. hostie a tato nám nejenom Pána ]ežíše představuje, aleisku—
tečným tělem Pána ]ežíše jest.
Všichni svatí Otcové od sv. Ignáce Antiochenského až k'u
sv. Augustinu, od tohoto až ku sv. Bernardu, Tomáši Akvinskému
a sv. Františku Saleskému, všichni učí ve shodě úplné, že ]ežíš
KTÍSÍUSV “CÍSVčtčlšÍ Svátosti

oltářní

skutečně,

pravdivě a pod

statně přítomen jest.
Sám Lutr se přiznal, že marným bylo jeho namáhání do
kázat, že bludným jest učení o Kristově přítomnosti v nejsvětější
Svátosti oltářní, a že důkaz ten se mu nezdařil, neb Písmo sv.
mluví tu příliš jasně a zřejmě. Písmu svatému musíme ovšem vě
řiti, neb mluvím tu ku křesťanům.
Ostatně připomínám, že i v hmotném světě jest mnoho
úkazův, jichž ani pochopiti ani sobě slabým rozumem svým vy
29*
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světliti nemůžeme, & přece v ně musíme věřiti proto, že jsou ne
popíratelnými & nezvratnými událostmi skutečnými.,
Kdo věří v Boha, musí Mu též všemohoucnost přičitati; &
z druhé strany i ten nejmoudřejší a nejučenější člověk uznati
musí nedokonalostaslabost rozumu lidského. je-li tomu tak, proč
by nemohl Bůh působíti též zázrak v nejsvětější Svátosti oltářní?
Nedivme se tomu, že náš slabý rozum není sto pochopiti veliký
tento zázrak, náš rozum, jenž mnohem jednodušší věci pochopiti
a sobě vysvětliti nemůže. Což není člověk sám svou přirozeností,
svým původem, trváním & smrtí, není sám sobě nerozluštitelnou
hádankou? Jelikož tedy přítomnost Kristova pod způsobou chleba
v nejsvětější Svátosti oltářní jest zázrakem božské všemohoucnosti,
milosrdenství a dobrotivosti Boží, tož klekejme vždy před svato
stánkem, jenž chová v sobě sv. hostii a klaňme se jí co nejpo
korněji.
II.

Uvažujme též účinky nejsvětější Svátosti oltářní. Svátost ta
dává život, světlo a sílu.
Ten, jemuž duševní stav brání přijímati nejsvětější Svátost
oltářní, ten jest mravně mrtvým a teprv hodným přijetím této
Svátosti. oltářní a přípravnou svátostí pokání stává se schopným,

aby mohl vejíti do života

věčného.

Sv. jan Zlatoústý praví:

»Chcete-li míti život věčný, přistupte ku stolu andělův a přijmětež

tělo Kristovo

l<<

Nejsvětější Svátost oltářní a předchozí svátost pokání po

skytují těž světlo; neb ztrativše dříve nevinnost býváme skrze
tyto svátosti vysvobození z moci knížat temností pekelných a stá

váme se dítkami světla.
Nejsvětější Svátostí oltářní se nám dostává ale též onoho

světla

nebesk:ého,

jež nás činí schopnými, abychom nadsmy—

slne' pravdy lépe poznávati a dobré od zlého jasněji rozeznávati
mohli.
A že nejsvětější Svátost “udílí velikou mravní posilu, toho
důkazem a svědectvím jsou kněží, sv. panny a mučennící. Bez
nejsvětější Svátosti oltářní neměli by ani kněží ani panny sílu ku
všemu tomu odříkání sea k těm obětem, jež snášcli přese všecko
lákání světské a uprostřed těch nesčetných pokušení, která na ně
dorážela. ——Nikdo, sebe zbožnější, nemohl by dosíci koruny mu
čennickě bez nejsvětější Svátosti oltářní. Svět nynější mluví též
o mučennících svobody. Co jest to však jiného, než pouhá fráse,

plané mluveníupřirovnánístím, co křesťan rozumí mučenničtvím?
Také pohanšti zápasníci v šanc dávati musili životy své ve svých
zápasech s divou zvěří. Avšak jak veliký rozdíl zjevu a pohledu,
jaký nám poskytuje umírající zápasník pohanský a jaký umírající
mučenník křesťanský! A odkud tento rozdíl? — Mučenník kře
sťanský čerpal z požívání nejsvětější Svátosti oltářní před svou
poslední cestou na smrt nebeskou posilu a hrdinnou zmužilost
duševní, kdežto mysl zápasníka pohanského v okamžiku skuteč
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ného a brzkého nebezpečenství klesla ve smyslnou a beznadějnou
šílenost, zběsilost a oddala sc hrůznému a strašlivému zoufalství.
jest tedy pravda, že nejsvětější Svátost oltářní nám dává

život,

světlo

a posilu,

že nás obživuje, osvěcuje a posiluje.

Nejsvětější Svátost dále vlévá n'ám účinnou a
vznešenou láskukbližnímu.
_

Vzpomeňte si jenom na ony mnichy, kteří ve Svýcarsku na
vysokých horách Bernardských tak často vydávají v nebezpečí
životy své jen proto, aby mohli zachrániti životy spolubližnich
svých. Každoročně o vánocích obnovují své slavné sliby klášterní
a při tom přijímají nejsvětější Svátost oltářní proto. aby nabyli
milosti ku věrnému plnění slibů těchto. Dále si vzpomeňte jenom
na milosrdné bratry a sestry. Také tito u stolu Páně hledají a
nalézají posilu ku věrnému plnění přetčžkých povinností a úkolů
svých. ——Totéž platí také o missionářích, kteří opouštějí vše, co

by jim milé, drahé,a příjemné býti mohlo, a ubírají se do vzdá
lených, dosud nevzdělaných dílův světa, ku barbarům a k divo
chům, kteří stojí v duševním, v náboženském a společenském
ohledu na nejnižším stupni. — A ještě něco podotknu. Stává
se často, častěji než myslíte, že lidé, kteří dlouho a dlouho, snad
od maličkosti vedli život hříšný, bezbožný, život pOhoršlivý, že
se pojednou náhle obrátili, polepšili a že najednou mají v uctivosti,
vzývají a klaní se nejsvětější Svátosti oltářní, kterou dříve pohr
dali a jíž se posmívali.
Tážete-li se jich, odkud pojednou ta náhlá změna, jak se to
stalo, odpovědí vám nezřídka, že i ve svých hříších snad jen něko
likráte jako ze zvyku před oltářem u nejsvětějsí- Svátosti oltářní
jen na chvilku vytrvali, něco málo se pomodlili, že najednou
dotkla se jich milost Boží, že přemýšleli a uvažovali dosavadní
hříšný, bezbožný život svůj a že se ho konečně'navždy zřekli.

NejsvětějšíSvátost_oltářní dává tedy i šťastné pole—
šení a obrácení se, kdežto ti, kdož se nikdy nepřiblíží
k této Svátosti, skoro nevyhnutelně a vždy rychleji na srázné
dráze nepravosti padají a nebezpečí záhuby věčné vstříc chvátají.
Než slyšte rozmilí! Všem, kdož nepadli dosud skutečně do zá
huby, do propasti, odkud žádného nikde a nikdy vysvobození
není, všem těm dostává se dosud ještě naděje, všem možná dosud
spása a zachránění, i tenkráte, jsou-li již na samém pokraji pro
pasti věčné.
A proto modleme se za hříšníky dosud žijící, aby jim Ho
spodin udělil milost návratu na cestu spasení a milost hodného
přijetí nejsvětější Svátosti oltářní. Ano, kéž by vám, vy zbloudilí,
politováníhodní bratří, milost udělil Všemohoucí! O, vzpomeňte
si na své první svaté přijímání! Myslete ale při tom též na své
přijímání poslední, jež vám podáno bude snad již brzy na lůžku
smrtelném, a představte si mezeru mezi obojím sv. přijímáním.
A kdybyste klesli sebe hlouběji a snad po mnohá leta stolu Páně
se vzdalovali, nezoufejte, ale vzmužte se, litujtc hříchů svých, upřímně
se z nich vyzpovídejte, čiňte pravé pokání a pak přistupte ku

—446—
svatému přijímání. Vždyť Bůh nechce smrti hříšníka, ale aby se
obrátil a živ byl. Vy pak ostatní, kdož jste dosud zbožně a hor—
livě nejsvětější Svátost oltářní přijímali, nevychladněte vtéto horli
vosti své, nebuďte vlažnými, neb kdo stojí, dej pozor, aby nepadl.
Amen.

—

lan Gůíschner.

Neděle II. po Sv. Duchu.
Význam průvodu

o Božím Těle.
»Totoť jest tělo mé.:
Mat. 26, 26.

Církev sv. 5 okázalostí velikou slaví rok co rok po svátku
nejsvětější Trojice Boží slavnost Božího Těla, Není dne v roce,
kdy by křesťan slavnější avznešenější náladou byl proniknut jako
právě o Božím Těle. V ten den příroda se raduje, raduje se
i plesá duše dobrého člověka. Jest to v té době, kdy nebe a
země zjevují moc svou, kdy pole a lesy hemží se novými stvoře
ními; všecko všude dýchá vůní, radostí a krásou, všecko všude
spojeno jest svazky nejněžnějšími, v přírodě není ani jediné rost
liny opuštěné. V ten čas tedy, kdy příroda nádherou a krásou
se stkví a honosí, v tu dobu, kdy tvorové ze života se radují,
kdy slunce teplými paprsky zemi zahřívá, kdy pestří Opeřenci
nejlíbeznější písně pějí, kdy klasy obilí se vlní na poli, v tu dobu
spadá slavnost Vykupitelova. jest to oslava Božího Těla. Každý
veřejně, s hrdostí a radostí vyznává, že Spasitel pod způsobou
chleba jako Bůh a člověk skutečně, opravdově a podstatně jest
přítomen. Slavnost Božího Těla jest slavným aveřejným vyznáním
v přítomnost Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti, jest uctíváním a
velebením chleba nebeského, všelikou líbeznost v sobě majícího.
Kristus Pán tajemným, zázračným způsobem přebývá mezi námi,
a to jest příčinou lásky, upřímné radosti a srdečnosti o Božím
Těle. Ano, přátelé milí, s jásáním a plesáním oslavuje zbožný lid
Boží Tělo, které i nyní přebývá mezi námi. A jest to slavnost
překrásná, jest to slavnost dojemná a tak úchvatně krásná, že
nikterak neváhám dnes, ovšem již—po Božím Těle, několik slov

o významu slavnosti té promluviti.

Pojednání.
S leskem nevídaným, s okázalostí neobyčejnou as nádherou
převelikou slaví se v katolické Církvi slavnost Božího Těla.
Chrám Páně bývá v ten den i v té nejmenší vísce květinami
azelenou chvojí ozdoben, tak že se zdá, jakoby luh i háj, zahrada
i les své nejstkvostnější dary svému Tvůrci byly přinesly. Všeho,
co kostel drahocenného má, všeho se používá, aby lesk slavnosti
byl tím zvýšen.
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Než chrám Páně o slavnosti té jest malý, příliš těsný, aby
jásot a radost všeho věřícího lidu do svých prostor pojal. ]e-li
počasí příznivé, po slavných službách Božích opouští lid dům Páně
a seřaďuje se v průvod, v průvod to nejslavnější, jaký se jen
v Církvi katolické konati může, v průvod vítězný, při němž se
velebná Svátost veřejně ve vší slávě nese. Průvod ubírá se ulicemi,
náměstími, na venkově středem vesnice. Tak o slavnosti Božího
Těla .celý svět, celá příroda jest velebným, nesmírným chrámem
Páně, ve kterém všecko stvoření nebeskému Tvůrci chválu pěje.
V čele průvodu se nese kříž jakožto bezpečný průvodce na
cestě života. Pak následuje mládež nevinná, která po příkladu
dítek ]erusalémských prozpěvuje Vykupiteli chválu, jenž dle slov
Písma sv. z úst neviňátek připravil Sobě chválu. Potom kráčejí
jednoty a spolky se svými odznaky a prapory. Dále následuje
sbor pěvců, který písněmi a zpěvy o velebné Svátosti Spasitele
oslavuje. Děvčátka spanilá v satech bílých jako sníh, dívenky
jako andílkové ubírají se před Spasitelem, vonným kvítím cestu
Mu posypávajíce.
Středem tohoto vítězného průvodu jest Boží Tělo, král králův
a pán pánův, ]ežíš Kristus. Trůní v nádherné, drahocenné mon—
strancí, kterou vždy kněz nejstarší a nejpřednější nese pod ne—
besy, jež drží osoby vážené, úctyhodné.
Tak Syn Boží vonnými, modravými obláčky kadidla ovanut,
za hlaholu zvonův, za chvalozpěvův písní a modliteb, ubírá se
středem lidu Svého jako král nebes a země.
Po stranách nesou jinoši nebo členové některého Spolku roz
žaté svíce na znamení živé víry a planoucí lásky ke Kristu. 'La
nebesy kráčívají všickni úřadové a hodnostáři světští. Ve Vídni
sám císař pán s celým dvorem ubírá se za Vykupitelem. A ko
nečně vzadu jde valný zástup věřících, ženy zvlášť a muži zvlášť,
abudto se modlí nebo zpívají přiměřenou píseň, velebíce božského
Vykupitele.
Všude všemožná nádhera jest rozvinuta. Domy a ulice, kudy
průvod se ubírá, bývají osvětleny a okrášleny ratolestmi, květi—
nami, obrazy a koberci. Hmoždíře. hřímají na počest 'nebeskému
Pánu, a vojsko, kde jest, vzdává zbraní a výstřely nejvyššímu
veliteli a vládci nejvyšší čest.
Kdo nenívprůvodu, aspoň k oknu se přiblíží, aby pozdravil
Vykupitele. Mnohý kmet nemocný, mnohá stařenka churavá
s lože vstává a zvolna s namáháním k oknu kráčí, by spatřila
poklady Církve svaté.
.
Uchvatný, velikolepý jest pohled na procesí o Božím Těle.
Všecky stavy, VěkYa pohlaví, Výsocí i nízcí, bohatíichudí, učení
ineučení, všickni jsou proniknutí jednou myšlenkou, aby .víru
svou před celým světem veřejně vyznali, Bohu za všecka dobro
diní poděkovali & Synu Božímu zvláště nejhlubší díky vzdali za
ustanovení nejsvětější Svátosti, v jejíž síle doufáme dojíti do ne
beského Jerusaléma.

-—-448—
Při průvodu koná se čtvero zastavení u čtyř oltářů, které—
pokudmožno ——mají býti obráceny ku čtyřem úhlům světa, na
znamení, že všickni národové od východu slunce až do západu,
od poledne k půlnoci, ke stolu Páně se zvou, a že Ježíš Kristus
ode všech národů celé zeměkoule má býti vyznáván a milován.
chválen a veleben. U každého oltáře zpívá se nejprve přiměřený
chvalozpěv, pak čte kněz částku sv. evangelia, která jedná o nej—
světější Svátosti a to u každého oltáře z jiného evangelisty, pro
tože všickni svatí evangelistové o velebné Svátosti píšía učí. Nato
se koná modlitba o Svátosti oltářní, jiná další modlitba za od—
vrácení zlého a za úrodu zemskou a naposledy se udílí nejsvětější
Svátostí požehnání.
Když se průvod navrátí do chrámu Páně, zakončuje se po
svátný obřad ten chvalozpěvem svatého Ambrože: Te Deum
laudamus.
Tak, přátelé milí, slovy jen slabými jsem vám nastínil vítězo—
slavný průvod o Božím Těle. Než jaký jest účel, jaký jest vý
znam slavnosti té překrásné?
Jest to slavnostní, velikolepé vyznání naší sv. katolické víry.
Kristus Pán řekl: »Kdožkoli vyzná mne před lidmi, toho ijá
vyznáin před Otcem svým, jenž jest v nebesích.: Mat. 10, 32.
Slavnost ta je také díkučiněním za neskonalou dobrotu & lásku
Pána našeho Ježíše Krista, Jenž neměl nic lepšího, dražšího a
vzácnějšího, co by nám byl odkázal, než Sebe Sama. Jest i za
dostiučiněním Ukřižovanému, akonečně jest veřejným odprošením
za všecky urážky a potupy, které Kristu při jeho utrpení a smrti
učiněny byly, a které Mu lidé hříchy svými dosud činí.
Byl-li Kristus Pán v Jerusalémě smýkán a vlečen od jednoho
soudce ke druhému, bývá nyní s uctivostí největší po celém světě
na rukou nošen. Jestliže tenkráte přemnozí volali: »Ukřižuj ho!,c
nyní lidé všech stavů: papež, kardinálové, císařové, králové a
knížata shlavou nepokrytou v pokoře se Mu klání. Za rouhání a
posměch, který na kříži slyšeti musil, nyní na počest Jeho zazní—
vají nadšené písně a Chvalozpěvy. Byl-li tehdy trním korunován,
jest nyní kvitím libovonným ozdoben a nesen v monstranci, která
bývá ze zlata ryzího zhotovena a drahými kameny bohatě okrášlena.
Vlekl-li potupné dřevo kříže na horu Kalvarii, tož nyní kříž jako
znamení vítězné v předu se nese. Na kříži ve výši pněl, při prů
vodu bývá častěji do_ výše pozdvižen, aby udělil požehnání lidu
Svému, který se Mu koří v pokoře nejhlubší.
To jsou asi myšlenky, které mají pronikati srdce věřících
o Božím Těle. To jsou myšlenky, kterými se mají křesťané obí
rati při průvodu o slavnosti Božího Těla. Cestnou povinností
každého katolíka jest průvodu se súčastniti. Právě při průvodu
cítíme blízkou přítomnost svého Spasitele a jsme takořka puzení,
abychpm Ho milovali a oslavovali.
Zádný červ není tak malý, jenž —- kdyby rozum měl —
nemohl by hlavu pozdvihnouti a opět skloniti ku cti a chvále
Boží. C0 tudíž má činiti člověk, který poznává svou nicotu ahříš—
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nost, co má činiti ten rozumný člověk, který také dobře poznává
velebnost, všemohoucnost a nekonečnost Boha svrchovaného?
Každý podle slabých sil svých má se přičiniti, aby aspoň nějak
přispěl k oslavení nejsvětější Svátosti. Vážnost, důstojnost,.po
řádek třeba udržeti! Smích a hovor při průvodu má úplně zmi
zeti. Každý pro svou osobu má o to pečovarti, aby celý průvod
byl v pravdě slavným, povznášejícím a poučným. Pravá, nelíčená
zbožnost a vroucí láska k Vykupiteli má se jeviti na tváři všech.
Zpívej a modli se dobře! Přemýšlej, co zpíváš, co se modlíš, aby
o tobě neplatilo slovo Hospodinovo: »Lidtento ctí mne ústy, ale
srdce jeho daleko jest ode mne.a Vzbuďvsrdci svém víru, naději
a lásku! Spasitele ve svém srdci nos, v srdci oltář Mu postaví
svatostánek Mu tam uprav a v něm stále Jej chovej! Oltář ten
vsrdci svém ozdob věncem křesťanských ctnostíana něm kadidlo
pravé nábožnosti a vroucí úcty rozžehni, abys tak i ty Spasiteli,
jenž se za tebe všecek obětoval, také se vším se obětoval, aabys
pak zvolati mohl se sv. Pavlem: »Livt' pak jsem již ne já, ale živ
jest

ve mně Kristus.<< Gal. 2, 20.

Upravil Fra L. Stole.

Neděle III. po Sv. Duchu.
Následky těžkého hříchu a nezměrná radost Boha
Stvořitele našeho nad hříšníkem pokání číníoím.
»Pravím pak vám, že bude radost před
anděly Božími nad jedním hříšníkem
pokání činícím větší, než nad devade
sáti devíti spravedlivými.:
Luk. 15, 10.

Evangelium třetí neděle po Svatém Duchu jest tak milé pro
každého křesťana, že opět aopět ho rád slyší, kdykoliv se neděle
tato přiblíží. Zaznívá i mile v srdci hříšníka, který spasen býti
chce. Obsah jeho, milí drazí, povím vám v krátkosti následovně:
Před dávnými a dávnými věky putoval nábožný poutník jeden
do jerusaléma. Cestou snášel hladažízeň, nepohodlí všeho druhu.
jda krajem neznámým, ztratil nad to nade všecko pravou cestu
z očí. Vůkol něho samá skála, po lidské stopě ani památky.
Usedá na kámen, všecek jsa zdrcen, a když se počal strachovati
před tím nejhorším, tu z nenadání slyší úpěnlivě volání: »Ovečko
má! Drahá ovečko, ozvi se! Kde jsi, ovečko má?.,
Udiven poutník náš, Oded hlas tento přichází„otáčí se na
vše strany, až tu zrak jeho utkvívá na mládenci, který sekněmu
blíží, hůl drže —vruce.

[ táže se poutník, pln útrpnosti:

»Dítě mě, jak sem přicháziš

na tu poušť a kdo ti ublížilřa -——
A mládeneček pooddechnuv

odpovídá:

si,

»Otec můj měl sto ovcí; devadesát devět jest jich
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dobře opatřeno, ale jedna se nám na té poušti ztratila. Hledám

ovečka, kterak já, syn otce bohatýra, chud, bos, v dešti i větru
se trmácím, abych ji nalezl, že si dá říci a se navrátí, — ale ona
se mi vyhýbá, a setrvá-li na bludné cestě, zahyne. — Proud slz
vyřinul se na sličnou tvář jinochovu, on odchází a jen ze vzdálí
ozvěnou slyšeti jsou jeho slova: » , ovečko má! Drahá ovečko,
kde jsi, ovečko má?
To jest obsah, moji drazí, dnešního sv. evangelia. Kdo jest
bohatýrský onen otec, jenž poslal chudobného syna hledat ztra
cené ovečky.> Kdo tento syn? Kdo dále, hned v onom prvém
vypravování dnešního sv. evangelia ona žena? Sv. Ambrož praví:
Otec jest Bůh Sám, jinoch ovečku hledající Kristus, ženou vyroz
umívá se Církev svatá. Na ramenou svých nese tě, křesťane
milený, Kristus, poněvadž tvé hříchy na se vzal; Církev —a Duch
Svatý v ní — hledá tě: otec tě Opět za svého syna přijímá a
odívá novým šatem. jak dojemné jest vypravování Písma svatého!
Nemůžeme při těchto slovech, byt' bychom iv hříších zatvrzelými'

byli, zůstati bez lásky ku Kristu ježiši! On nás hledá dneminocí
a když, — jak praví dnešní sv. evangelium— nás nalezne: »vloží
nás na ramena svá a raduje se; a přijda domů, svolá přátely &
sousedy, řka jim: »Spolu se radujte se mnou, neboť jsem nalezl

ovci svou, kteráž se byla ztratila . . . i bude

radost

v nebi

nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, nežli
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání

nepotřebují.:

Luk. 15, 6—7. Jaká to starostlivost o nás

u Krista Pána! jak velikou cenu musi míti ta duše naše nesmr

telná! jaké pak zároveň neštěstí musí býti, nachází-li
se na bezccstí — je-li sklíčen hříchem těžkým, neboli

smrtelným!

Uvažujme o této druhé větě právě pronesené a spolu při
vediž nás úvaha tato — je-li kdo mezi námi tak nešťastný, že.
žije ve hříchu smrtelném -— aby povstal a sobě i všem nebe
šťanům radost způsobil.

Pojednání.
Největší neštěstí pro člověka jest, nachází—lise

ve smrtelném

hříchu. ——

Moudrému knížeti jednomu záleželo velice na tom, aby synu
svému vštípil nechuť a odpor proti válkám; 'a proto kázal vyma
lovati obraz, na kterém smutné náslchy války se spatřovaly: vy
pálené dědiny, zpustošené krajiny, zástupy mrzáků, množství lidí
rukama lomících a bědujících nad ztrátou miláčků svých. Pod
obrazem byl nápis: »Ovoce války:. — jako tento obraz naplňo
vati měl králevice odporem a nechutí proti všelikým válkám, po—
dobně kéž odstraší vás, drazí posluchači, slova má od těžkého
hříchu. Neboť ve hřích těžký člověk upadající nemá nižádného
ospravedlnění. Uvažujme-' o tom!
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jako vděčnost každého člověka jest největší povinností ku
svému Stvořiteli, tak zase nevděk jest největší nepravosti, kterou
dobrota Boží urážena bývá. Takového nevděku dopouštíme se
každým smrtelným hříchem. Na křtu svatém a, p zbyl-li člověk
milosti Boží, tedy hodným přijetím svátosti pokání osahuje znova
posvěcující milosti, která působí, že my, ač bídní tvorové jsme,
úzce se spojujeme s Bohem. jsme, abych tak děl, přátely jeho,
předmětem jeho zvláštního zalíbení. Stali jsme se chrámy jeho,
ve kterých, jak Spasitel (jan 14, 23) praví, Sám bydlí: »Miluje-li
kdo mne, řeč mou zachov'ávati bude a Otec můj bude, jej milo—
vati ak němu přijdeme a příbytek u něho učiníme.<<
O, jak šťastným je člověk, který tento poklad má! Kdyby
byl sebe chudším, kdyby byl pronásledován, trýzněn, nikde útěchy
nenalézal, — nenaříkej, křesťane můj milený, maje milost Boží,
více máš, než nejmocnější pán na světě, této milosti zbavený.
A až na vás, moji drazí, ten spravedlivý soudce vzpomene, a byť
ikdo z vás, jako patriarcha job, sklíčen byl na těle, trpte
klidně a tiše, vždyt oplýváte — opatření jsouce milostí Boží ——

pramenem útěchy nevýslovně, nikdy neustávající. Táži se vás:
Chcezvás někdo býti samovrahem, aby svévolně v hříchu těžkém
trval? Dítě moje, říkávala sv. Františku matka jeho, raději vrakvi
tě chci viděti, než ve smrtelném hříchu. Tak mluvte i vy, matky
křesťanské, raději dítě bych chtěla, bys mrtvo bylo, než abys
strhalo se sebe ten krásný háv milosti Boží. Právem se divil
i sv. Bonaventura, jak člověk může se smáti, jsa ve hříchu těžkém.
Neboť veta jest po přátelství Božím, upadne-li člověk v hřích
těžký; Bůh mu odňal otcovskou Svou ochranu a péčiazanechává
ho v otroctví ďáblově. »O, ovcčko má, drahá ovečko, kde jsi,
ovečko má?: tak volá tě, křesťane v hříchu smrtelném postavený.
ten Kristus milený, jako dobrý pastýř, slyšíš hlasu jeho? -——
Ztráta posvěcující milosti Boží jest tedy prvý následek hříchu

těžkého.
jiným ovocem hříchu jest ztráta všech zásluh dobrých skut
kův až po tu chvíli vykonaných as nimi také ztráta práva na nebe.
Dokud nemá, moji drazí, člověk hříchu smrtelného, může si každé
chvíle mnohých zásluh pro nebe získati. Každá isebe nepatrnější
modlitba, každý milosrdný skutek může mu takové odplatyv nebi
získati, že nevyrovná se jí všeliké zlato a radosti tohoto světa.
jak bohatým by byl, kdo by každou hodinu několik zlatých
získali A jak bohatým teprve jest, kdo každou hodinu zásluhy
pro nebe shromažďuje, když 10, 20, 30 let bez hříchu smrtelného
Pánu Bohu slouží! jak šťasten jest takový člověk! Ale sotva se
dopustil hříchu smrtelného, jaká tu proměna! V tomže okamžení
ztrácí své bohatství, veškerý své zásluhy. On je pro Boha mrtevl
__.Představte si služebníka, moji drazí, který dvacet let se lopotil,
než si tisíc zlatých uspořil, a tyto peníze by ztratil vlastní vinou.
jak by mu bylo u srdce? ——Ale ještě daleko nešťastnějším jest
hříšník, ztratil-li veškeré zásluhy a nemůže-li ani nových sobě
získati. A to vše působí jediný těžký hřích. »(jo platno člověku,
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byt celý svět si získal, na duši své ale škodu trpělřa Jestliže do
jati nejste, moji drazí, slovy mými, vzpomeňte na poslední soud,
až soudce přísný mnohým z vás snad řekne: »Neznám tč', odstup
ode mne la Nemluvím tak, přátelé drazí, snad jen podle své hlavy,
nýbrž pravdou Bohem Samým zjevenou vámlhlásám, jak ji ozná
mil skrze proroka Ezechiele, řka: »jestliže by se odvrátil spra
vedlivý od spravedlnosti své a činil by nepravost podle všech
ohavnosti, kteréž obyčej má činiti bezbožný, zdali živ bude? Na
žádné spravedlnosti jeho, které byl činil, nebude pamatováno;
pro přestoupení, jehož se dopouštěl, a pro hřích svůj, který spá
chal, zemře.: Ach, jaká to ztráta, jak veliká škoda: v okamžiku
ztratití veškeren zisk duchovního života!
.
Představte sobě, moji drazí, nivu dalekou a širokou a na ni
pšenici jako rákos vysokou,jejíž zlaté klasy, zrním obtěžkané, k zemi
se sklánějí. Hospodář právem se těší na Boží požehnání. Avšak
hle! Nastane parný den! Slunce praží jako oheň, —- na obloze
vystupují mračna sivá, jakožto poslové nastávající bouře. Z da
leka slyšeti již burácení. Mžikem se obloha zahaluje i nad mnoho
slibnou pšenici, hrom bije na všechny strany, ledové kroupy
z mračen spadlé udupou vkrátké době obilí hospodářovo, na něž
se tak velice těšil. ——Co příkladem

tím chci říci, moji

drazí?

llle! právě jako tato niva
zpustne v okamžení hříchem smr
telným duše tvá, která před chvílí zásluhami se stkvěla před
Bohem! —
Křesťané milení! Slyšte dnes hlas tohqstarostlivého pastýře
v dnešním sv. evangeliu, kterak vás volá: »O,ovečko má! Drahá
ovečko, kde jsi ovečko má?: »Nechci smrti hříšníka, ale aby se
obrátil a věčně živ byl.:
A nejen zásluh již nabytých zbavuje nás hřích, moji drazí,
nýbrž odnímá nám i veškeru možnost nových zásluh si získati.
Duše naše jest usmrcena, od Krista odtržena, zavržena; a jako
ratolest od kmene odlomená uschne, k ničemu se nehodí, leč na
oheň, tak člověk hříchem od Krista odtržený jen pro plameny
pekelné zralým jest. Pravdu tuto dotvrzují slova ]ežíše Krista,
jenž dí: »já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti; kdo zůstává ve
mně a já v něm, nese ovoce mnohé, nebo beze mne nemůžete
ničeho činiti.< jan 15, 5.
A co mám říci otrestech, jimiž Bůh hříšníku hrozí? — Žena

Lotova jenom jednou proti rozkazu Božímu se ohlédla na Sodomu
a obrácena byla v solný sloup. Mojžíš jenom jednou nedůvěřoval
Pánu Bohu, a již se nesměl radovati v zemi zaslíbené, ale musil
zemříti. Sestra Mojžíšova jenom jednou jeho cti uškodila a za to
raněna byla malomocenstvím. jako stín jde za tělem, moji drazí,
tak hněv Boží jde v zápětí každému hříchu. »Soužení a úzkost
přijde na každou duši člověka činícího zlé,: volá apoštol národů
Řím 2, 9. Mnolíý z vás, moji drazí, byl již nemocen a hořce
plakal; byl to trest za hříchy vaše. A jaké snad ještě tresty,
nouze, trápeníazármutek vás očekávají, zůstanete-li hříchu smrtel
nému do smrti oddáni! Slyšte naposledy hlas můj, jímž volám
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vás ku spasení: »O, ovečko má, navrať se, sic navždy zavržena
jsi.: „Nechce Bůh smrti hříšníka, ale aby se obrátil a živ byl.c
Kéž byste, moji drazí, všichni slyšeli a uposlechli slov
mých! Pak by zajisté radost nad vašim obrácením byla větší
v nebi, než nad „devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání ne
potřebují. Luk. 15, 6 7. Tato radost nebeská, moji drazí, vtom
záleží, že Otec nebeský opět přijímá vás za dítky své, a andělé
prozpěvují s vámi před Bohem nejvýš milosrdným na věky. Na
krátko jsme jen zde a jen jakoby na zkoušku. Neztrácejte statky
věčné za časné. Vzpomeňte na sv. Pavla, že když se tázal Krista'.
„Pane, co chceš, abych činil,a že vtom okamžení se obrátil. Ne
jistý máme den zítřejší, nevíme dne ani hodiny. »Neprodlévej
obrátíti sek Pánu, aniž odkládej den ode dne, neboť náhle přijde
hněv jeho a v čas pomsty rozptýlí tě.: Sirach 5, 8—9.
Také upřímným musí býti naše obrácení. Zoškliviti si musíme
hřích, srdce pak i vůli k Bohu obrátiti. Neporoučí tedy Církev
sv. nadarmo, aby všichni, kteří jdou ku sv. zpovědi, uzavírali zpo—
věď slovy: »Ciním opravdové předsevzetí nikdy již nehřešiti a
všeliké příležitosti ku hříchu se varovati.: jinými slovy: »Kdo
miluje hřích, zahyne v něm.< Sir. 3, 27.
,Třetí vlastnost obrácení našeho jest samozřejmá, vyplývá ze
dvou předcházejících. Všichni, jak zde jsme přítomni, jsme po
drobeni slabostem; proti těm jest nám bojovati až do smrti, _
neboli obrácení naše budiž stálé. Jiný zákon vepsán jest v údech
našich, zákon těla a zákon hříchu, jak vysvítá ze slov sv. Pavla
kRímanům 7“ 233 'Vidfm jiný Zákon v údech svých, kterýž od
poruje zákonu mysli mě a jímá mne pod zákon hříchu, jenž jest
v údech mých.c
:s

Kéž nejsou slova má moji drazí, nadarmo k vám hlásána.
Kéž poznáte zlé následky těžkého hříchu, kéž jste se ho pak nikdy
nedopustili! A kdo by tak nešťastným byl a srdce své měl roze
rváno hříchem svým, kéž dnes ještě hledá tam sluhu Páně na
místě Božím, a obrácení jeho nechť jest rychlé, stálé, upřímné.
0, pak zajisté blažen spěchati bude do domu svého, šťasten i po
tomto životě pozemském bude, a Otec nebeský zaplesá s nebe
šťany nad obrácením jeho: »I bude radost nad jedním hříšníkem
pokání činícím větší, než nad devadesáti devíti spravedlivými.:
Luk. 1.5, 6—7. »O, ovečko má, drahá ovečko, ozvi se, spas duši
svoulr

Amen. ——
Václav Davídek, katecheta v Turnově.
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Neděle lV. po Sv. Duchu.
]. Práce bez Krista provázena jest kletbou; II. práce
v Kristu provázena _jCStpozehnáním.
»Mistře, přes celou noc pracujíce, nic
jsme nepopadli; ale k slovu tvému
rozestru síta
Lukáš 5, 5.

Ilřích přivedl kletbu Boží netoliko na člověka, nýbrž i na
vše, co s ním souvisí, živoucí i neživoucí. Proto přišla kletbaina
jeho práci, neboťv potu tváře měl si dobývati chleba a země měla
mu dávati toliko bodláčí a trní. Než Ježíš, náš božský Spasitel,
vykoupiv lidstvo, vykoupil i jeho práci zkletby, která na ní lpěla,
tak že nyní ve jménu Ježíšově měla býti požehnána. Tuto pravdu
dokazuje dnešní svaté evangelium. Pán Ježiš nařídil Petrovi, aby
rezestřel sítě v hlubině mořské. Tento pak Mu odvětil: .Mistře,
přes celou noc pracovavše, nic jsme nepopadli; ale k slovu tvému
rozestru sít'.: — »Celou noc jsme pracovali a nic nepopadli,c _—
to jest ona dlouhá, hrozná noc bez Ježíše Krista, ve které lpěla
na práci lidské kletba Boží, tak že lidstvo bud ničehoneprovedlo,
nebo alespoň pod velikým tlakem úpělo a nespokojenosti, ano
zoufalství se oddalo. »Alek slovu tvému rozestru síte —tot onen
jasný den, který světlo Kristovo ozařuje, kdy i práce vykoupena
byla, a kdy člověk ve jménu Kristově pracující obdrží hojné po
žehnánL
Poněvadž pak právě naše doba se zabývá velice otázkou
práce, nebude zajisté od místa, když dnes o oněch slovech
Petrových poněkud podrobněji uvažovati budeme.
Pravím tedy :

1.Práce bez Krista provázena jest kletbou; a
II. práce v Kristu provázena jest požehnáním.

Pojednání.
I.

»Mistřc, přes celou noc pracovavše, nic jsme ncpopadli,a
to jest kletba práce, pokud jest bez Krista, pokud Kristus nevložil
do ní Své požehnání. Práce v pohanstvu byla obtížena neplod
ností, poněvadž byla bez Krista, a kdo i nyní se Krista zřekne
bude naříkati na podobnou neplodnost. Ano, ty mnohé žaloby,
které nyní lze velice často slyšeti, že to člověk i při vší práci
k ničemu nepřivede, že se člověk nadarmo namáhá od- časného
rána až do pozdní noci, pocházejí odtud, že se lidé odloučili od
Krista, že bez Krista pracují. Z té příčiny podobá se naše doba
v mnohém ohledu nešťastnému pohanštvu.
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V pohanských státech byli dělníci na nejnižším stupni lidské
společnosti, byli vydáni všelikému opovržení, tak že jich osud
nebyl mnohem lepší než osud zvířat, ano v jistém ohledu byl
ještě tvrdší, poněvadž, jsouce také nesmrtelnou duší obdařeni, své
hrozné postavení jasně poznávali. Skoro všude byli obyvatelé roz
dělení na kasty a nejnižší z nich byli Otroci, kteří pro své pány
pracovati musili. Veliké množství lidu nemělo žádného majetku.
Tak bylo ku př. ve Spartě toliko 40.000 svobodných občanů,
otroků však čítalo se na 250.000. Podobně tomu bylo v Římě
a jinde. Z toho lze poznati, v jaké asi vážnosti byla zde práce;
byla zajisté vší cti zbavena, tak že bylo největší hanou, musil-li
kdo pracovati.
Boháči a předáci cítili, že na práci spočívá kletba, cítili, jak
jest to obtížné, v potu tváře chleba si dobývati; proto svalovali
tuto kletbu na nižší třídy společnosti. Proto dali si svůj chléb
vydělávati jinými a žili tak z potu svých otroků. Proto nebylo
v pohanstvu nic skutečně velikého vykonáno, nic, co by bylo
přineslo lidstvu požehnání, poněvadž ku kletbě Boží přidružily se
ještě kletby ubohých, utlačovaných lidí, poněvadž na všem lpěla
nespravedlivost, ukrutnost, ano též i vražda. Neboť pohanstvo
bylo bez Krista, bez vykoupení, bylo v poddanství hříchu, bylo
v kletbě.

Podobně to chodí i za našich časů tam, kde lidé
nevěrou od Krista a jeho vykoupení se zase odtrhli.

Čím více se slunce k obzoru sklání, tím temnějšim stává se noční
šero, a čím dále se člověk od Krista vzdálí, tím více propadá
panství hříchu, a ona stará kletba vystupuje opět tím jasněji a dů
razněji. A právě, poněvadž nyní jest mnoho těch, kteří v Krista
nevěří, kteří pracují bez Krista, proto pociťují i oni zase tu ne
plodnost a nesnesitelnost u práci. Uvažujme o tom poněkud blíže.

Co činímajetníaboháčiř

\

Poněvadž mnozí znich nevěří vKrista, proto nemají dělníky
za své bratry, kteří Ježíšem právě tak vykoupení byli jako oni,
proto neznají milosrdenství, které pomáhá jiným snašeti útrapy
a bídu, proto chtějí bez potu a bez námahy chléb svůj jísti,
a stalo se takřka modou, nechati jiné za sebe pracovati a jich
tak dlouho využitkovati, pokud jich upotřebiti lze, a je odkop
nouti, nemohou—li více pracovati.
V jejich očích jest dělník strojem pohybujícím se v jejich

službě, jest tvorem, který mnohem níže stojí než oni, a který
jim ještě vděčným musí býti za to, že mu dají zaměstnání.
Vždyť mu platí a myslí, tím, když mu vyplatí týdenní mzdu, že
učinili zadost všem povinnostem. které k němu mají. Tím snižují
práci idělníka a nestojí v tom ohledu mnohem výše než pohané.
Takovým jednáním vtiskují práci znamení hanby, takže to není
již ctí býti dělníkem, nýbrž trestem a kletbou. A činí tak proto,
poněvadž nevěří v Krista a ve vykoupení, které by jim řeklo, že
mají i nejmenšího ze svých bratří tak ctíti a milovati, jako sebe
sama.
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A co činí dělníci?
Poněvadž mnozí z nich nevěří v Krista, poněvadž jsou
v panství hříchu, proto cítí jen tu tvrdou, neplodnou stránku
práce, ne však tu příjemnou a požehnanou. Vším právem, avšak
také jen svou vinou mohou říci: »Celou noc jsme pracovali anic
jsme nepopadli,< t. j. namáhali jsme se po celý svůj život,. a přece
jsme ničeho nezískali, přece žijeme v nedostatku a nouzi den
ode dne. jest to ovšem pravda, ale proč neptají se také, co jest
příčinou této smutné skutečnosti? Viz. drahý křesťane, jak jest
to jinak možno? Vždyť pracuješ bez Krista, a kde Kristus není,
tu není vykoupení, tu platí ona stará kletba: V potu tváři do
bývejž si chleba, a země dávej ti toliko hloží a bodláčí. Vždyť
nevěříš v Krista, v původce všeho požehnání, který několika
chleby nasytil 5000 lidí, vždyť jdeš do práce bez modlitby, vždyť
při práci si ani [na Boha nevzpomeneš, za to však tím “častěji
otvíráš ústa ku proklínání, k výbuchu netrpělivosti, a lze na tobě
viděti, že pracuješ jen z přinucení. Kde se tu má vzíti požehnání?

Kde'není Kristus, tam není požehnání.
Tím pak se snadno dá vysvětliti imnoho jiného, co s tímto
smutným zjevem souvisí, a co dodává za našich časů dělnické
otázce velice hrozící podoby. Dělník bez Krista jest nestřídmý
& požívavý, ano nezřídka omlouvá svou požívačnost právě onou
tvrdostí a neplodnosti své práce, a chce se tímto způsobem od
škodniti. Casto lze slyšeti výrok: Vždyť nemáme jiného dobra
na světě, než trochu té zábavy. Dělník bez Krista jest nespokojen
se svým stavem, nespokojen sám sebou, nespokojen s ostatními
lidmi, a odtud povstává jeho odpor proti práci, kterou konati
musí, odtud povstává jeho zášť proti boháčům a jeho náchylnost
k socialní demokracii nebo i k anarchii. Dělník bez Krista jest
neposlušný, k církevní i světské vrchnosti nepřátelský, nakloněný
k vzpouře. To jest panství hříchu, následek nevěry, práce bez
Krista a bez vykoupení.
Viděli jsme právě, drazí křesťané, že práci bez Krista pro
vází všude kletba; uvažujme nyní ještě krátce, jak p rá ci

v K'ristu provází hojné požehnání.
lí.

»Přes celou noc pracujíce, nic jsme nepopadli; ale k slovu
tvému rozestru síť:, tak pravil Petr. A co se stalo? Když to
učinili, vypravuje sv. evagelium, polapili veliké množství ryb, tak
že jimi naplnili obě lodičky. Tato slova jsou tak jasná apotvrzují
to, co jsem právě řekl, tak důrazně, že jest skoro zbytečno Otom
ještě více mluviti. Zde vidíme zřejmě: Bez Krista pracovali celou
noc a nepopadli ničeho; když však ve jménu ]ežíšově, u víře
v Něho rozestřeli sítě, obdrželi hojné požehnání. Věru, práci
v Kristu provází vždy požehnání Boží. Vždyť Kristus práci vy
koupil, osvobodil ji od kletby, která na ní lpěla, a kdo v Krista
věří a v jeho jméně pracuje, pro toho nemá práce nic tvrdého
a neplodného, nýbrž jest mu rozkoší a požehnáním.
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První, co Kristus pro práci a pro dělníka učinil, jest plod

nost a požehnání,

kterým práce _tohobývá provázena, který

ji ve jménu Ježíšově koná. Kdo včřív Krista, kdo vede křesťanský
život, kdo jde s Bohem do práce, ten bývá sice také útrapami
navštěvován, & někdy se zdá, že také on bez výsledku pracuje,
avšak to se děje jen na zkoušku jeho víry a důvěry v Boha, ko—
nečně však přece veškerá jeho námaha bývá dobrým výsledkem
korunována. _Iest a zůstane vždy pravdou: kde Kristus jest, tam
jest hojné požehnání, tam vykoná se mnoho spasitelného pro
jednotlivce

i pro celek.

_

.

„

'Drahý křesťane! Věř jen pevně v ]ežíše Krista, pln svědo
mitě povinnosti svého stavu, podřid' se pokorně přikázaním Církve
svaté, nezanedbávej modlitby a návštěvy kostela, jdi s Bohem do
práce, a buď ubezpečen, že hojného požehnání se ti dostane, že
nikdy nebude ti třeba naříkati, že práce tvá jest neužitečna a*bez
výsledná.

_

_, ,

Dále uděluje Kristus dělníkovi v jeho jménu pracujiCimu

spokoj enost,

která ho do práce vede, připráci doprovází a po

práci opět domů k odpočinku přivádí. Kdo věří v Krista,_v1, ze
pracuje pod ochranou Boží, a tato myšlenka sílí ho 1 při pl'áCl
sebe těžší. Kdo věří v Krista, ví, že Bůh Sám bohatství a chu
dobu ustanovil že bohatý musí skládati přísný počet z majetku
sobě svěřeného, a proto necítí zášti proti němu, nýbrž spíše sou
strast a účastenství s jeho většími povinnostmi.

Spokojenost oživuje jeho celou bytost, naplňuje jeho srdce,
udržuje jeho ducha v čilosti & prepůjčuje jehotělu zdraví a obrat
nost. O, jak příjemný jest odpočinek po dokonané práci! Cítí již
nyní jakýsi přídech ráje, klid a pokoj nebeského svatvečera. _ To
jest odměna práce, následek víry, ovoce vykoupení; neboť Kristus
práci vykoupila vylil na ni hojnost požehnání & spokojenosti.
jest tedy pravda, co jsem pravil: »Práci v Kristu provází hojné
požehnánm

Amen.

Fr. Žídlický,duch. správce v Sušanech.

Neděle V. po Sv. Duchu.
Jak veliký hřích jest tupití bližního.
>Kdož by řekl bratru svému »rácha.c
hoden bude rady; a kdož by řekl
>blázne,choden bude pekelného ohně.:
Mat. 5, 22.

.Nebude-li hojnější spravedlnost vaše, než í'ariseů a zákon
níků, nevejdete do království nebeskéhoc Tak řekl Pán Ježíš
Svým učenníkům na počátku Svého úřadu učitelského. Chtěl pak
říci Spasitel: Nebudete-li zachovávati přikázaní Boží lépe & doko—
naleji, než fariseové a zákonníci, nevejdete do království nebeského.
Z'a příklad uvádí Pán Ježíš vdnešním sv. evangeliu páté přikázaní
Rádce duchovní.

30
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Boží. Fariseové a zákonníci prohlašovali za těžký hřích proti
tomuto přikzáaní pouze vraždu; ale podle učení Kristova má
stejnou vínu jako vrah iten, kdož by bližního svého tupil. »Kdož
by řekl bratru svému »ráchac, hoden bude rady; a kdož by
řekl »bláznea, hoden bude pekelného ohně.: Slovo »ráchac zna
mená »ničemOc, slovo pak »bláznec znamená »bezbožniku..
A kdo dává svému bližnímu taková a podobná jména nezaslou
žená, ten bližního svého tupí a hoden jest, aby byl souzen od
rady aneb soudu hrdelního a aby přišel do pekla.
Podobně, jako fariseovéa zákonníci v Starém Zákoně, soudí
i mnozí křesťané.

Vraždu

považují za těžký

hřích, ale tupití

bližního zdá se jim lehkým provinčním. A přece tupiti

jest tak těžký hřích jako vražda

To poznáte, nejmilejší, poslyšíte—li mne laskavě,
sv. rozjímání činěného ve jménu Pán-ě.

bližního
z tohoto

Pojednání.
Bližního tupiti jest tak těžký hřích, jako bližního zavražditi.
Pozorujte, milí křesťané, jak pravdiva jsou tato slova.
V dnešním svatém evangeliu praví Spasitel: »Kdož by řekl
(bratru svému) »bláznea, hoden bude pekelného ohně.: Hle,
ohněmvpekelným hrozí Kristus Pán tomu, kdo by bližního svého
tupil. '/,e vražedník ohně pekelného jest hoden, kdož by pochy
boval? ]akýž tedy rozdíl mezi vrahem a tupičem, když oběma
usouzeno jest spravedlností Boží věčné zavržení?
Podobně, jako božský Spasitel, vyjadřují se isv. apoštolové.
Sv. apoštol Pavel píše, žé zlolajci královstvím Božím vládnouti
nebudou I. Kor. 6, 10. Srovnáme-li s tímto rčením sv. apoštola
Pavla, co píše miláček Páně sv. jan l. 3, 15., že žádný vražedník
nemá života věčného v sobě zůstávajícího: tut patrno, že zlolajce,
t. j. utrhač, tupič úplně se rovná vražedníku, poněvadž ani tento
ani onen životem věčným vládnouti nebude.
Velmi jadrně vyslovuje se o této věci též sv. jan Zlatoústý.
Mluvě o postu, žádá, bychom se zdržovali netoliko pokrmu, nýbrž
i všech hříšných skutků a řečí, zvlášť pak utrhání. A dokládá:
»Nebo co jest nám platno ptačího a rybího nic nejídati, avšak
bratří svých kousati a užírati? Utrhač zajisté užírá z tuku bratrova
a hlodá tělo bližního.<< I—Iom.III. () postu 3. Když tedy tupič dle

slov sv. Jana Zlatoústého má tak velikou vinu před Bohem, jakoby
bližního svého zabil a maso jeho jedl, jest tupení bližního těžký
hřích jako vražda.
Sv. Augustin v_jkládá slova »Naostřili jako meč jazyky SVéa
ž. 63, 4. o židech a dokazuje, že Krista Pána zabili a sice že Ho
zabili mečem jazyka, když křičeli před Pilátem: »Ukřižuj, ukřižuj
ho!: Hle, íjazykem lže zabiti bližního, netoliko mečem. Mát'
tedy tupič stejně veliký hřích jako vrah.
Může-li býti, moji drazí, jinak? Co jest to medlc, bližního
tupití? To jest tolik, jako dávati bližnímu špatná jména neza—
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sloužená, a to ze zlosti, ze msty, ze zlé vůle. Ale když se roz
hořčíš proti bližnímu svému tak, že mu dáváš špatná jména ne
zvasloužená, co mu vlastně béřeš? Béřeš mu čest. _A co jest čest?
Cest jest nejdražší statek člověka na této zemi; čest jest vzácnější
nad zlato a stříbro; čest činí člověku možným jeho žití a zdárné
působení ve společnosti lidské; čest jest takořka duševní aneb
mravní život člověka na této zemi. Proto než nečest, volívá člověk
raději smrt. Lépe jest se ctí umříti, nežli s hanbou žíti. A aj!
tento vyšší život odnímá bližnímu tupič; má-li tedy menší vinu,
než vražedník?
Nenít tedy, drazí v Kristu, žádné pochybnosti, že tupiti
bližního jest veliký hřích, tak veliký, jako člověka zabiti. A přece
si nedělají mnozí žádného svědomí z tohoto hříchu, přece panuje
tato nepravost všude, ve všech třídách společenských, ba vniká
již tou měrou do obcí a rodin, že i nejbližší sousedé a příbuzní
vespolek se tupí a tepou a tak vespolné žití sobě ztrpčují.
Ovšem není všecko potupou, co se potupou býti zdá. Mnohdy
velí křesťanu svatosvatá povinnost, by bližnímu jeho poklesky vy
týkal, jemu domlouval, jeho káral. Nebo jaká by to byla láska,
kdybys byl ku pokleskům svého bližního lhostejný? Tak musí
činiti otec a matka naproti dětem, učitel naproti žákům, hospodář

naproti služebným, duchovní pastýř naproti osadníkům. Tak
i Sám Spasitel, vtělená to láska, domlouval často í'ariseům a zá
konníkům, nazývaje je plemenem ještěrčím, obílenými hroby,
slepci, pokrytci. Takové domlouvání nesmí se nazvati potupou,
byť se i dělo sjakousi nevolí a trpkostí, poněvadž nepochází
z nenávisti,

nýbrž z lásky k bližnímu,

a poněvadž

hřešící potře—

buje často ostrých slov, aby se vzpamatoval, právě tak jako nelze
vyléčiti mnohý neduh, leč použitím ostrých nástrojů. Ale dávati
bližnímu Špatná jména, jichž nezasluhuje, a to ze zlého srdce, to
jest nepravost hodná ohně pekelného, to jest potupa.
Nebývá potupa také vždy stejným hříchem. Záleží mnoho
na okolnostech. Větší má vinu, kdo tupí svého bližního veřejně,
před lidmi, než kdo ho tupí soukromí, mezi čtyřma očima. Větší
má vinu, kdo tupí svého bližního písemně, v časopisech, takřka
přede vším světem, než kdo ho tupí ústně, před obmezeným
počtem lidí. Větší má vinu, kdo tupí člověka úřadem povýšeného,
na př. panovníka, papeže, biskupa, kněze, učitele, představeného,
než kdo tupí prostého občana. Ale mluvíme-li o potupě vůbec,
není to nikdy nepatrný poklesek, nýbrž vždy těžký hřích; okol—
nosti činí ho pouze více méně těžkým.
*

*

*

Poznali jsme, nejmilejší, z dnešního sv. rozjímání, že tupiti
bližního jest těžký hřích jako vražda. Poznali jsme to ze slov
ježíše Krista i sv. apoštolů a otců církevních, jakož i z té úvahy,
že potupou odnímá se člověku čest, kteráž jest jako vyšším životem.
Varujme se tedy pilně tohoto hříchu. Pamatujme na slovo Páně:
„Nepotupujte a nebudete potupeni.<< A na přísloví: »Kdo jinému
jámu kopá, sám do ní padá.< Obyčejně čím kdo hřeší, tím
30*

— 460

_—

i trestán bývá Kdo si libuje ve snižování jiných lidí, nemívá
posléze sám žádné vážnosti u lidí. Pročež milujeme-li živ0t
a chceme-li viděti dobré dny, zdržujme jazyk svůj od zlého
a mluvmc o svém bližním vždy v duchu lásky a upřímnésti.
Amen.

Kl. Markrab.

Svátek svatých apoštolů Petra a Pavla.
() biskupském důstojenství.
»Tobě dám klíče království nebeského;
a cožkoli svažeš na zemi. svázáno bude
i na nebi, a cožkoli rozvážeš na zemi,
rozvázáno bude i na nebi.:
Mat. 16, 19.

Nejmilejší! Dle starodávné pověsti založili bratří-Romulus
a Remus r. 753 př. Kr. nové město ve Vlaších. lstalo se vyšším
řízením, že město nazváno jest po Romulovi Roma. z čehož po
vstalo české jméno Rim. Remus, závidě bratrovi tuto čest, skočil
posměšně přes nízké hradby města. Spatřiv to Romulus, roz
hněval se a zabil. bratra S\ého Rema. lakový počátek měl lxím
první, starý, pohanský; poskvrněn jest lidskou krví hříšně pro
litou. — Mnohem šťastnější počátek měl Řím druhý, nový, kře
sťanský. Dne 29. června leta Páně 67 neb 68 vycedili v něm
svou krev pro ]ežíše Krista nejpřednější apoštolové jeho, svatý
Petr a Pavel. Petr byl ukřižován, Pavel stat mečem. Svou smrtí
mučennickou oslavili přede vším světem netoliko svého Spasitele
ježíše Krista, nýbrž ijeho Církev na Petrovi jako skále založenou
a Pavlem nejvíce rozšířenou. Piočež slušně slaví se dnes památka
sv. knížat apoštolských svelikou slávou po vsem světě katolickém
zvláště pak v Rímě a v chrámich zasvěcených těmto apoštolům
k nimž náleží i tento starobylý farní chrám Páně. jak příhodný
to den, bychom chválili a velebili Prozřetelnost Boží z toho, že
založila Církev na skále Petrově!
Kterak se stal svatý apoštol Petr skalou aneb nejvyšší vidi—
telnou hlavou Církve, vypravuje zevrubně dnešní sv. evangelium.
Petr vyznal s přesvědčením a s nadšením. »Ty jsi Kristus. Syn
Boha živého.: A za to stal se skalou, na ní?. vzdělal Kristus Svou
Církev tak pevné. že ji nepřemohou ani brány ani mocnosti
pekelné. Jak tomu rozuměti;> To nám vysvětlují slova Kristova:
.Tobě dám klíče království nebeského, a cožkoli svážeš na zemi,
svázáno bude i na nebi, a cožkoli rozvážeš na zemi, rozvázáno
bude i na nebi.a To jest řečeno vpodobenství. jako ten, kdo má
klíče domu, smí v domě svazovati & rozvazovati, zamykati a od
mykatí, poroučeti & zapovídati, jakoby byl pánem domu: tak ob
držel svatý apoštol Petr nejvyšší duchovní moc v Církvi, stav se
náměstkem Kristovým.

_
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Moc spravovati -Církev na místě Kristově obdrželi i ostatní
apoštolové; neboť řekl Kristus Pán ku všem: »Cožkoli svážete
na zemi, svázáno bude i na nebi, a cožkolí rozvážete na zemi,
rozvázáno bude ina nebi.: Mat. 18. 18. A jako přešla, moc
Petrova na jeho řádné nástupce, papeže římské, tak přešla moc
sv. apoštolů na jejich řádné nástupce, biskupy. Biskupové ve
spojení s papežem spravovali a spravovati budou po všecky časy
Církev Kristovu. To již mělo by nás naučíti, abychom měli
biskupy v uctivosti. K tomu cíli a konci minim vám ukázati

v dnešním sv. rozjímání,jak .vznešenó

důstojenství.

jest biskupské

Popřejtež sluchu mé řeči, kterouž počinám ku poctě knížat
apoštolských, sv. Petra a Pavla.

Pojednání.
l. jak vznešené jest důstojenství biskupské, můžeme poznatl

již ze způsobu, jakým se uděluje knězi posvěcení
na biskup—
ství. Svěcení toto jest velmi obširné. Nebudu vám ho vykládati
zevrubně, nýbrž připomenu vám pouze jeho částky podstatné.
Nejprve koná se mše svatá. Světitel, t. j. biskup, jenž má
předsevzíti svěcení, koná mši sv. u hlavního oltáře, svěccnec pak,
t_ j. kněz, jenž jest zvolen za biskupa, koná svatou oběť u oltáře
pobočného. Když se přeříká při obojí mši sv. graduale až k po—
slednímu alleluja, přivedou dva přisluhující biskupové svěcence
k světiteli a žádají ho jménem Církve, aby udělil zvolenému po
svěcení na biskupství. Světitel dá přečísti všecky listiny jednající
o ustanovení a potvrzení svěcence, přijme od svěcence vyznání
víry aslib poslušnosti, připomíná mu všecky povinnosti biskupské
;; modlí se za něj s přítomným duchovenstvem.
Po těchto přípravných obřadech nastane svěcení samo. jak
světitel, taki přisluhující biskupové kladou obě ruce na hlavu
svěcencovu, řkouce: »Přijmiž Ducha Svatého.“ Tím se naznačuje,
že svěcenci uděluje se plná moc kněžská aneb apoštolská, neboť
[; apoštolům řekl Kristus Pán, zjeviv se jim po Svém vzkříšení:
»Přijměte Ducha Svatého.: jan 20, 22. — Potom svěcenec po
klekne, a světitel maže. jej na temeni hlavy sv.-křižmem ve způ
sobě kříže, řka: »Budiž pomazána a posvěcena hlava tvá po
žehnáním nebeským v řádu biskupském.a Podobně maže svatým
křižmem i ruce svěcencovy, řka: »Budtež pomazány ruce tyto
olejem posvěceným a křižmem posvěcení; jakož Samuel p'omazal

Davida krále a proroka, tak buďtež pomazány a'posvěcenyw
Pomazání na hlavě znamená, že biskup jest náměstkem Pomazá
ného Páně, Krista; pomazání rukou znamená, že od biskupa
vycházi všecko posvěcení — Nyní odevzdá světitel novému
biskupovi viditelné odznaky jeho duchovní moci: do ruky vloží
mu posvěcenou berlu, na prostřední prst pravé ruky navleče mu
posvěcený prsten a posléze velí mu dotknoutí se otevřené knihy
evangelií. Berla jest odznakem úřadu pastýřského, prsten úřadu
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kněžského a kniha evangelií úřadu učitelského. Biskupovi udělena
moc apřísluší právo věřící spravovati, za ně obětovati, jim kázati.
Kněžstvu uděluje se tato trojí moc jenom z vůle a z pravomoci
biskupa.
Svěcenec jsa již pravým biskupem, čte a koná mši sv. od
obětování spolu se svým světitelem. Z.jeho ruky přijímá částku
svaté hostie a krve Páně z kalicha. Před posledním evangeliem
dostane 'novosvěcený biskup z rukou svého světitele biskupskou
čepici. kteráž jest napodobením vojenské přilbiceatudíž odznakem
nejvyššího kněze jakožto náčelníka v boji křesťanském; pak do
stane biskupské rukavice na znamení svatosti, sjakouž má konati
svou službu církevní; potom se posadí na biskupské stolici, při
jímaje poklonu kněžstva i věřících, což jest vypodobněním jeho
povýšenosti vCírkvi; a posléze uděluje všem vchrámě přítomným
biskupské požehnání a objevuje se tak poprve jakožto viditelný

zdroj duchovních milostí, uložených vCírkviskrze PánaaSpasitele
našeho, Ježíše Krista.
:
2. Tak, milí křesťané, uděluje se v naší sv. Církvi posvěcení
na biskupství. A k čemu jsem vám připomenul hlavní obřady
tohoto svěcení? Abyste poznali, že biskupové mají plnou moc
apoštolskou a že mají tuto moc od Boha a že jsou tudíž nejvýš
cnhodnL
Ano, biskupové mají plnou moc apoštolskou; jsouť v Církvi
vrchními učiteli, kněžími asprávci. Biskupové jsou netoliko přední
hlasatelé učení křesťanského, nýbrž i jeho chovatelé a strážcové,
bdíce nad jeho neporušeným zachováním pro budoucí pokolení.
Prohlási—li na obecném sněmu církevním v jednotě s papežem
a většinou hlasů nějaký nový článek víry a mravů, nerozumí se
tím nové, nikdy nebývalé a neslýchané učení, nýbrž pouze vý
slovné a zevrubně vyjádření toho, co v Církvi vždy bylo poklá
dáno za učení Kristovo., A poněvadž biskupové světlem učení
Kristova vedou kněžstvo ilid ku spasení, přirovnávají se v Písmě
svatém ku hvězdám nebeským. Dan. 12, 3. Zjev. 1, 16.
Biskupové jsou též nejvyšší kněží. jim přísluší přede vším
kněžstvem za věřící obětovati, za ně se modliti, sv. svátosti jim
udělovati. I kněží udělují věřícím svaté svátosti, ale pouze tam,
kam jsou posláni od biskupa; tento však uděluje sv. svátosti na
všech místech svého biskupství ze své vlastní pravomoci. Kněz
uděluje všecky svátosti kromě svěcení kněžstva abiřmování; biskup
rozdává ityto dvě, jelikož přispívají nejvíce ke vzrůstu a utvrzení
Církvei Z té příčiny nazývají se biskupové v Písmě sv. rozdavači
tajemstvi Božích l. Kor. 4, 1. aneb zkrátka Boží rozdavači, Boží
šafáři. Tit. 1, 7. jako šafář rozdává dělníkům a služebníkům
svého pána mzdu zjeho pokladu, tak rozdávají biskupové věřícím
milosti Ducha Svatého z pokladu zásluh Kristových, uloženého
v Církvi.
Biskupové jsou posléze i vrchními správci Církve. Jim jest
podřízen netoliko věřící lid, nýbrž i veškero duchovenstvo. jim
náleží přidržovati lid i duchovenstvo k poslušnosti a trestati ne
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poslušných. Cokoliv sváži oni na zemi, bude svázáno i na nebi;
a cožkoli rozváží na zemi, bude rozvázáno i na nebi.
Kdyby neměli biskupové plné moci apoštolské k vyučování,
posvěcování a řízení duchovenstva i lidu, jakž by mohlo setrvati
křestanstvo ve víře, v kázni a v dobrých mravech, jakž by ob
stála Církev? Píšeť tedy právem sv. Augustin o důstojenství ka
tolických biskupů: »Vznešeně to důstojenství, bez něhož nemůže
býti spravován lid křesťanský: In. I. Tim. 3, ].
Víte—livšak, drazí v Kristu, co dodává důstojenství biskup
skému největšího lesku? Snad ten lesk zevnitřní, padající do oka,
v němž se objevují obyčejně před světem? O nikoliv; pravý lesk

důstojenství biskupského záleží v tom, že duchovní

moc je

jich nepochází od lidí, nýbrž od Boha. Nepocházíod lidí,

kteří biskupa volí neb jinak ustanovují, ani od lidí, kteří ho
v úřadě biskupském potvrzují; ani od lidí, kteří mu udělují
biskupské posvěcení.
jest sice pravda, že na počátku Církve bývali biskupové od
kněžstva i lidu voleni, ale pouze v tom smyslu, že kněží a věřící
doporučovali biskupům, koho by měli ustanoviti na místo biskupa.
O tom svědčí svatý apoštol Pavel [. Tim. 1, 18. i první papež
svatý Kliment I. Kor. 44. Avšak nejednou bývalo naznačeno
zvláštním zjevením neb vnuknutím Ducha Svatého, koho by měli
vyvoliti biskupové za nového nástupce apoštolův. Roku 280 sešli
se v městě Myře biskupové Malé Asie k volbě nového biskupa.
I zjeveno jest nejstaršímuznich, že má býti biskupem onen kněz,
kterýž druhého dne první přijde do chrámu ajmenuje se Mikuláš.
A aj! druhého dne byl skutečně první v chrámě kněz, známý
všemu světu jménem »svatý Mikuláše; pročež stal se biskupem
v městě Myře. — Roku 374 byla volba nového biskupa v městě
Miláně. ] povolán jest císařský náměstek Ambrož, aby utišil ne—
pokoj povstalý při volbě. Když se mu to podařilo, nastalo náhle
ticho, a slyšán jest hlas, jako hlas dítěte: »Ambrož budiž bisku
pemi. To považovali všickni za pokynutí Boží a proto zvolili za
biskupa jednomyslně známého všemu světu sv. Ambrože. ——
R. 590 zvolen jest za papeže římského kněz Rehoř. On však utekl
do lesů, nechtě vzíti na sebe vtak těžký úřad. Lid ho hledal
a šťastně nalezl; poznalt' úkryt Rehořův po ohnivém sloupu, kterýž
se vznášel nad ním. Tak se stal papežem

sv. Rehoř [. ——Za na—

šich časů jest ponechána volba biskupa buď pouze kněžstvu
biskupského chrámu, bud' samojedinému panovníkovi; i tento
způsob jest pouhým odporučením, kdo by měl býti biskupem.
Moc biskupská nepochází ani od lidí, kteří biskupa v úřadě
jeho potvrzuji. To jest v každém případě papež. Potvrzení to má
pouze ten smysl. že uznává zvoleného za nejschopnějšího a nej-
hodnějšího k důstojenství biskupskému.
Ba co více! Moc biskupská nepochází ani od lidí, kteří udě
lují posvěcení. na biskupství. Tito jsou pouze viditelní nástrojové
á prostředním přenášející plnou moc apoštolskou na jiné muže.
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Tot“ patrno z toho, že vzývají před svěcením Ducha Svatého a že
svěcení samo uděluji modlitbou.
]estit tedy jisto, že duchovní moc biskupská pochází od
Boha. jako svatý apoštol Pavel dle vlastního vyznání Gal. 1, 1.
byl apoštolem ne od lidí ani skrze člověka, nýbrž skrze Boha
tak i každý biskup. Biskupové, jak svědčí tentýž apoštol Páně
Act. ap. 20, 28, jsou ustanoveni od Ducha Svatého, aby spravo
vali Církev Boží.
*

*

*

Tuším, v Kristu shromážděni, že dnešním slovům mým dobře
jste porozuměli.. S důstoje'nstvím biskupským nemůže se rovnati
žádná jiná hodnost na zemi. Biskupové jsou náměstkové ježíše
Krista, nástupcové svatých apoštolů, vrchní učitelé, pastýři a kněží
lidu křesťanského, otcové církevní. jakž tedy mají se chovati
kněží i věřící k svému biskupovi? Podobně, jako se chovají dobré
dítky k Svému otci. Mámeť svého biskupa milovati, ctíti a po
slouchati.
Kterak ukazujeme, že svého biskupa milujeme? Když se ra—
dujeme ze všeho, cokoliv podniká ke cti Boží a k našemu spa
sení; když za něho často se modlíme; když mu vše dobré od
Boha přejeme. Nepřirovnávejme se tedy k lidem, kteří na bohaté
důchody svého biskupa závistivě pohlížejí, říkajícez' »K čemu má
jeden člověk tolik peněz? A jest-li biskup nástupcem apoštolův,
proč nežije v apoštolské chudoběPa Tot“ řeč nemoudrá. Komu
mnoho dáno, od toho bývá též mnoho požadováno. A nežije-li
žádný z nás, jak žili lidé před devatenácti sty lety, nemůže žíti
ani nynější biskup jako apoštolové.
Biskupovi přísluší též úcta. Když biskup k nám přichází
a nás žehná, máme pokleknoutí a svatým křížem se požehnati.
Přicházíme-lí sami k biskupovi, máme se mu hluboce pokloniti
a políbiti prsten na jeho pravici. Takové a podobné jiné úcty
hoden jest každý biskup pro své vznešené důstojenství, kteréž
není od lidí, nýbrž od Boha. Důstojenství biskupské ctí mnohdy
i jinověrci, pozdravují a vítají katolického biskupa když přichází
ku svým ovečkam. A tyto, vlastní ovečky, mohly by jednatijinak?
Nebyl by to důkaz, že jsou ve víře neuvědomělí, že od víryvsrdci
odpadli, že se bojí více křiklounů než Boha?
Vrchnímu pastýři jsme zavázani všickni i poslušnosti. Ostří.
hejmež tedy jeho učení & napomínání, bud' že se nám uděluje
ústně, bud písemně, ve způsobě pastýřských listu, které se čítá
vají ob čas s kazatelny. Kdo biskupa slyší, Krista slyší; kdo
biskupem pohrdá, Kristem pohrdá.
Nuže tak smýšlejme všickni o svém biskupovi, tak o něm
mluvme a tak se chovejme k němu, bychom ukázali, že jsme dobří
a věrní křesťané, že jsme uvědomělí a stateční katolíci. Tu milost
rač nám dáti dobrý pastýř Kristus ježíš na přímluvu sv. oslavenců
dnesnich Petra a Pavla i všech ostatních apoštolů a všech svatých
biskupův.

Amen.

KI. Markrab.
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Svátek svatých apoštolů Petra a Pavla.
Církev svatá na skále postavená.
»I já pravím tobě, že ty jsi Petr. t. j.
skála a na to skále udělám Církev
svou a brány pekelně jí nepřemohou.:
Mat. 16, 18.

Dnes slavíme velikou a významnou památku —-—
dvou mužů,
kteří mají přední zásluhu o rozšíření a upevnění svaté Církve.
Prostý rybář ——a učený Filosof pohanský — podmanili svět.
Na počátku stvořil všemohoucí Bůh dvě světla nebeská:
světlo větší, aby panovalo nade dnem, a světlo menší, aby pano
valo nad nocí. Podobně svítí na obloze Božího království dvě
veliká světla — Petr a Pavel. Větším světlem denním byl Petr.

Byl povolán, aby židům, kráčejícím v ranních červáncích staro
zákonního Zjevení Božího, přinesl plné denní světlo evangelia
Kristova a jakožto náčelník apoštolův i všech věřících řídil Boží
Církev. — Menším světlem jest sv. Pavel, jenž vyvolen byl za
apoštola národů pohanských, pohřížených ve tmách bludův a
hříchův.
Hle, tito dva mužové tak různého původu, ale pracující za
jedním cílem, shledali se na popravišti, a jejich hlavy ozdobeny
jsou korunou mučenickou! Na těchto dvou sloupech zbudována
jest velikolepá budova: Církev sv. — proti níž nadarmo svých
pěstí pozdvihují všichni nepřátelé Církve.
Poněvadž zvláště za naší doby všemožným způsobem se útočí
na sv. Církev, zdá se malověrným, jakoby lodička Církve, řízena
nástupcem sv. Petra, ve vlnách nevěry již již se potopovala —
chci tudíž s pomocí Boží ukázati dnes, že mnoho vln bijících do

skály Petrovy se rozrazilo ažeivbudoucnosti
Petrovu
Kristův:
pekelné
),

vlny ncvěryoskálu

se rozrazí, a že bude vždy platiti věčně památný výrok
»Ty jsi Petr a na té skále vzdělám Církev svou abrány
jí nepřemohou.: Mat. 16, 18.
můj Ježíši, ochránce Církve, dej nám svého požehnání!

Pojednání.
U moře Tiberiadského
rybáře, řekl jim:

procházel se Kristus & spatřiv dva

»Pojd'te za mnou & učiním z vás rybáře lidí.!—

Mar. 1,17. To byli první apoštolové, to byli první posluchači
velikého Mistra. Později'přibráno k nim ještě jiných deset mužů,
prostých, neučených. A hle, těmto dvanácti prostým mužům řekl
Pán ]ežíš po tříletém učení: »Jdouce, učte všecky národy, křtíce
je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.: Mat. 28, 19. Neb0jte
se ani obtíží řečí, ani rozdilu mravů, ani světských vlád; neřiďte
se ani dle toku řek, 'ani směru hor, jděte rovně v před; jděte
jako blesk Toho, který Vás posílá, jako šlo slovo Tvůrčí, jímž
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vznikl svět, jděte jako jdou orlové a andělé! (Lacordaire) A apo
štolové šli a kázali.
Mistr jejich zemřel ohavnou smrtí na kříži jako nejhorší zlo
činec. Apoštolové se rozprchli, zdálo se, že smrtí ježíšovou všechno
učení jeho zanikne. Apoštolové ze strachu před židy se schovali
a pevně uzavřeli dvéře domu; shromáždění v domě čekali něco,
co jim Pán jejich ——dříve než hrozné utrpení podstoupil—slíbil.
»Náhle stal se zvuk s nebe jako přicházejícího prudkého větru
a naplnil všecken dům, kdež byli sedícc.[ukázali se jim rozdělení
jazykové jako oheň a posadil se na každém z nich; a naplnění
jsou všichni Duchem Svatým a počali mluvití rozličnými jazyky
jakz Duch Svatý dával jim promlouvatic »Skut ap. 2, 2. 3. 4.
Petr, hlava všech — povstal & kázal a hle 3000 mužů přijímá
učení toho pronásledovaného Krista.
Apoštolové rozcházejí se beze vší lidské pomoci! Bez hole,
bez mošny, bez peněz vycházejí podmanit svět. Apoštolové vy
cházejí bez hole t. j. nešíří učení Kristovo násilím, jsou pamětlívi
slov Kristových: »Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky: protož
budte opatrní jako hadové a sprostní jako holubice.a Mat 10,16.
Neposlal tedy Pán ježíš apoštoly až po zuby ozbrojené přemoci
mocný syět! Slyšte, co dovoleno jest jim naproti protivícímu se
světu: »Kde vás nepřijmou, setřeste prach s nohou svých.< Mat.
10, 14. Prach, co může býti slabšího, co neškodnějšího, co nicot
nějšího! Ille, všechno, co jest hlasatelům Kristovým dovoleno—
jest: setřásti trochu prachu! — Vycházejí bez mošny, z níž by
snad odměňovali ty. kteří je přijmou a Krista vyznají.
Nemohou také bohatstvím zahrnouti své přívržence, nebot
vycházejí bez peněz! Ale něčím přece ozbrojení jsou a to jest
mocná a ucmná láska a láska ta přemohla svět. Byla to laska ku
pravdě, láska k trpícímu lidstvu, tonoucímu vtemnotě bludu, ne—
věry a nepravosti. »Já s vámi jsem po všecky dny až do sko
nání světac Mat. 28, 20., tak zaznívá v uších apoštolů rozcháze
jících se po celém světě. Ano, Kristus byl se svými a odtud to
náhlé rozmáhání se Církve.
Petr, hlava apoštolů, zvolil za své hlavní působení západ,
světovládnou říši Rímskou. Přichází do Říma. Vidí tu celou
spoustu bohů, jíž rozmařili Římané se klaní, a,děsí se nepravosti,
v nichž si libují. Vystupuje na náměstí a hlásá, že bozi, které
oni ctí, že jsou bohy nepravými on že jim zvěstuje Bolia pra
vého, Boha ukřižovaného! A hle div divoucí! Hlouček poslu
chačů jeho roste, učení jeho proniká do paláců vznešených, ba
až k samému trůnu Zpupného vládce, který sám chce, aby byl
jako bůh ctěn! Hlasatel Krista žalařován, ale ani mříže žalářní
nebrání vnikání slova Božího do srdcí pyšných Rímanů. Nový
život nastává v Římě. Mnohé vznešené dámy Římské, které
dříve otrokyně své ostrými jehlicemi nemilosrdně bodaly, za
vlasy ke stropu přivazovaly — stávají se křestankami, služebně
.avé za sestry považujíce. Mnohá vznešená panna, mnohý vzne
šený jinoch zříká se všeho svého bohatství a rozděluje je mezi
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chudé a nuzné. Mnohý dvořenín a dvořanka opouští trůn boha
tého vládce a stává se učenníkem. služebníkem chudého Krista
a pěstitelem lásky u nemocných. Mocné slovo Petrovo otřásá
trůnem samého císaře. Hrozný rozruch panuje za pětadvacetiletého
působení Petrovav Rímě: Jovíš na Kapitolu se chvěje před křížem,
který bohy kácí. Petr umírá na popravišti na potupném kříži,
jejž se slzami objímá.
'
A jiný muž odpykává také smrtí, že hlásal Krista ukřižova—
ného. Muž ten učením svým v Athénáchajiných městech hrozný
rozruch způsobil, na slovo jeho se pohanské modly kácely. Při
chází do Ríma a i tu nepřestává hlásati »učení svého Mistra: a
učeností & důvtipcm zahanbuje všechny učence a filosofy. Jeho
mocnému přcsvědčivému slovu nedovede nic odolati. Jak dříve
byl zuřivým pronásledovatelem Krista, tak jest nyní horlivým Jeho
vyznavačem. Jeho plamennými slovy taje kůra nevěry nejzarytěj
šího Rímana. Musí zemříti, jinak »celý Rím stane se křesťanským.
tak rozléhá se po paláci císařském. Pavel jako Ríman na popra—
višti sťat, prolil krev svou pro Krista a se sv. Petrem vešel do
slávy věčné.
Zdá se, že nyní jest všemu konec, zdá se, že učení obou
hlasatelů zanikne. Avšak tajně víc a více přibývá křesťanů. Císa—
řové chápou se násilí, vymýšlejí muky pro křesťany v pravdě dá
belské. l—Iroznámučidla čekají na ty, kteří vyznají Krista: Oheň,
Skřipec. meč, žalář hrozí tomu, kdo veřejně vyzná: »Já jsem kře
stan.< Ale všecko nadarmo. Utlí jinoši &nevinné dívky přistupují
statečně ke hranici s úsměvem, vztahují ruce ke kříží, na němž
mají býti ukřižování, klidně sklánějí se pod sekeru katovu. Takou

nadlidskou statečností pohnutí soudcové, trýznitelové vyznávají
radostně: »My jsme také křesťané,: a jsou odsouzeni a umírají
pro' Krista.
Není možno v kratinké době vypovědíti, co hrozného všechno
na vyznavače Kristova čekalo. Nemohu líčiti ta muka, ty cirkusy,

v nichž dravá zvěř chována v klecích na pohlcení křesťanů. Při
pomínám vám jen tak zv. živé pochodně, kdež křesťané ke sloupu
přívazováni, slamou obalení, smolou polití byli, zapalování ti ho
řeli za žival Z křesťanů za živa řemeny dřeny, ku koňům přiva—
zováni a za živa usmýkáni, v pravdě ďábelsky trýznění. Co jen
krutost lidská vymysliti může, všeho užito proti vzrůstající »Církvi
Kristověc. Tři sta let takovýmto způsobem, mečem a ohněm,
bojováno proti křesťanům, kteří uchýlili se do pohřebišť, k mrtvým
do katakomb. Devatenáct papežů během tří století zemřelo pod

rukou katovou! Počet mučenníků v té době počítá se několik
milionů; nebylo již ani dosti vražedných nástrojů, ani lidí, již ke
vraždění by se propůjčovali.
Ten, jenž odsouzen byl k hanebné smrtí kříže, založil malou
náboženskou společnost, a již 30 let později praví římský spiso
vatel Tacitus, že jest v samotném Rímě veliké množství křesťanů.
Asi 60 let později zmiňuje se Plinius, že pohanské chrámy
jsou skoro prázdny a že křesťané i vesnice naplnili Tři sta let
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později vítězí křesťanství nad pohanským
bary,

kacíře a neznabohy.

Římem. přemáhá bar—

——joviš, nejvy ší, bůh

ímanů na po—

svátném Kapitolu se kácí & na nejvyšší kopuli Rímské leskne se
kříž — a dnes vévodí kříž celému světu.
Křesťanství podobá se císaři Konstantinoví, který v kříži
nad nepřítelem zvítězil. I'lle, jak nadarmo bily vlny pohanství do
Církve Kristovy!
Církev výchází z katakomb, všude na chrámech vztyčován
kříž—znameni spásy. Zbožná císařovna llelena ozdobuje nádher—
nými památníky stopy božského Spasitele v zemi svaté. Církev
rozvíjí se jako vonná růže a vůní svou naplňuje svět; vše co krás—
ného země skýtá, zasvěcuje se »ukřižovanému Bohu.: Než nové
nebezpečenství valí se na Církev. V nitru její povstávají bludaří
a kacíři, kteří chtějí slovem svým slovo Kristovo porušiti. Avšak
stále zaznívají významná slova, která patřínáměstku Kristovu: »Ty
jsi Petr a na té skále vzdělám Církev svou, a brány pekelné jí
nepřemohou.: Mat. 16, 18.
Nebudu vypočítávati všechny bouře, které zmítaly devatenáct
set let lodičkou Petrovou, připomenu jen některé.
Velikou bouří v Církvi způsobil vám všem známý Luther,
který pyšnil se, že on skácí skálu Petrovu. Spojil ses mocí knížat
světských, bojoval všemožnou zbraní proti náměstku Kristovu,
tvrdou hlavou chtěl rozraziti tu pevnost, ale s roztříštěnou lebkou
zůstal ležcti u skály, z níž se jen několik nepatrných, neprospíva
jících úlomků odštíplo.
Povstali rozumáři, kteří vtipem, posměchem, lží, podvodem
chtěli jako krtkové rozvrtati skálu Petrovu, avšak pracovali na
darmo.
Tak na př. známý nevěrec francouzský Voltaire — hlásal
plnými ústy svým přívržencům: Každá zbraň jest dobrá proti
náboženstvía kněžím jeho. Kleríkalism jest nepřítel, kterého třeba
za každou cenu potříti, jakýmikoliv prostředky: Musíte lháti, lháti
jako ďábel ne bojácné, směle. ne často, ale stále. Lžete, přátelé
mojí, lžete jen, lžete! Ano lží bojovalo se a bojuje dosud proti
Církvi Kristově. I—Iraběncez Argentalu napsal tento nevěrec Mám
dost toho poslouchání, že dvanáct mužů křesťanství rozšířilo, já
jim ukáží, že jeden stačí, aby je zničil. Ubožák také on vylomil
si všechny zuby na tom tvrdém oříšku! Několik let na to zemřel
jako zoufalec volaje kněze té nenáviděné Církve Kristovy.
Světovládný Napoleon sedí v komnatě stařičkého nástupce
sv. Petra. Slibuje starci nad hrobem hory doly, jen aby se s ním
přestěhoval do Paříže, že odtamtud bude s ním celému světu
vládnouti. Když Pius VII. se jen usmívá, vzplane hněvem, uchopí
krásně řezaný chrámek sv. Petra ležící na stole a mrští jím před
náměstka Kristova se slovy: oI—lle.tak rozdrtím tebe.a tvůj trůn
Církev a říší tvou.: A za nějaký čas tentýž Napoleon zemřel
v chudobě na opuštěném ostrově v dalekém moři. A ten stařec
nad hrobem dočkal se svého povýšení na stolec Petrův a spatřil
zapadnouti hvězdu slávy Napoleonovy.
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Nástupce knížat apoštolských zbaven na zemi svého panství,
připraven o svůj majetek nespravedlnosti do nebe volající r. 1870.
Moji drazí! Kdyby vás někdo násilím vyhnal ze statku do po
druží, zdaž byste proti tomu se neozvaliřl A když hlava Církve
připravena jest o své právo stoleté -—jak to nazvete? Odpovězte
si sami. —- A ačkoliv uvězněn, vládne stařec obmezený na Va
tikán

——celému

světu!

V jednom německém městečku r. 1870 na rozích nalepen
byl tento plakát: Na skále ve'lechrám ——
Církev katolická — pod
ním Bismark tahaje za provaz na kříži věže upevněný. Opodál
ďábel stojí a ptá se Bismarka: »Co to dělášřx — „Chci zbořiti
tento chrámlc

——»Bloude,

to

já dělám

1900 let a nedokázal

jsem toho.:

»Uvažuji-li, jaké hrozné bouře Církev římská přežila, nemohu
pochopiti, jak by mohla kdy zalíynouti,c praví slavný historik
anglický Macaulay.
Ano vždy a proti všem budou platiti památná slova Kri
stova Církvi naší: »Ty jsi Petr a na té skále vzdělám Církev svou
a brány pekelné jí nepřemohouuc Mat. 16, 18.
*
*
*

V krátkém nástinu »historie Církve katolickéc poznali'jsme,
že božský její Zakladatel ji chrání proti všelikýrn útokům nc
přátelským. Marně bijí & bily vlny protivenství do skály Petrovy
__ Církve katolické. Tu, kterou nemohly zničiti samým ďáblem
takřka vymýšlená trýznění a muky, která přestála nejhroznější
pronásledování, po celá tři století trvající, ta přečká všecka utr
pení! Proto nadarmo povstali v ní bludaři, Církev tyto suché vět—
vičky odlámala a strom Církve v nové kráse se zastkvěl. Nadarmo
Luther spojil se s mocí světskou proti nenáviděné Církvi. Nic
nezpomohl všechen důvtip a nevěrecké učení Voltairovo proti
Církvi Před Církvi musil skloniti hrdou šíji svou světovládný
Napoleon. ano i muž železa a krve Bismark. Ano vždycky za
všech časů, proti všem nepřátelům bude moci Církev spoléhati
na svého Zakladatelé, který jí Svou pomoc, Svou ochranu vždycky
zaručil slovy: »Aj vá s vámi jsem po všecky dny až do skonání
světa! Mat. 28, 20.
Proto nestrachujme se o lodičku Petrovu, která zvláště
v poslední době vlnami nevěry a nenávisti jest zmítána. S plnou
důvěrou svěřme se kormidlu nástupce sv. Petra. Držme se pevně
ve všech bouřích života, které nás zachvacují, stožáru na lodičce
Petrově a dá Bůh, že i pro nás tato lodička bude korábem Noe—
movýrň. v němž se zachráníme a šťastně připlujeme ku branám
blažené věčnosri. Amen.
Jirásko Fr., kaplan v Rovni. (Čechy.)
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Řeěi příležitostné.
Svátek svatého Jana Křtitele.
Svatý Jan důstojný předchůdce Páně. příklad nábož—
nosti, neoblomný bojovník za ctnost. )
»Ruka Páně byla s ním.:
Luk. 1, 66.

Vedle zbožných osadníků „zdejších hostí dnes tato svatyně
množství příchozích, ba celá dědina má dnes ráz slavnostní. Na
všech tvářích je viděti radost. A co jest toho příčinou? Slavíme
památku sv. patrona chrámu zdejšího, sv. jana Křitele; shromáždili
jsme se, abychom oslavili pout! ve zdejším chrámu Páně!
Prastarý to obyčej v Církvi sv., že den sv. patrona chrámu
slaví se tak, jako svátek zasvěcený. A Církev sv. schvaluje ten
obyčej a připomíná v ten den osadníkům chrámu toho, kterak
svatý patron jejich dokonalý život vede, a vybízí je, aby dle pří—
kladu svého patrona oni také tak dokonale podle víry své žili.
Když stavěna byla některá svatyně, vždy vyvolen byl některý
světec, jemuž dána pod ochranu. Volba ta řídila se dle důvěry,
kterou k onomu světci měli A tak také zdejší svatyni zvolen za
patrona sv. Jan Křtitel. Tím, že předkové vaši sv. Iana Křtitele
sobě za ochránce zvolili, za patrona chrámu zdejšího, tím dali
na jevo nejen zvláštní úctu a důvěru k němu. nýbrž také tím
okázali, že berou sobě jej za vzor, za příklad pro svůj život.
A vybrali si vzor, příklad vskutku vznešený! Vždyť Sám Pán
ježíš o svatém Janu Křtiteli řekl: »Mezi syny lidskými nepovstal
větší nad ]ana Křtitele.< To jest, nebylo mezi lidmi většího světce
nad něho, nebot on již před narozením naplněn byl Duchem Sv.,
očištěn od všeho hříchu; před jeho narozením odpuštěn jemu
hřích dědičný, tak že svatý Jan Křtitel připodobněn jest poněkud
Neposkvrněné Matce Boží, která bez poskvrny hříchu dědičného
byla počata. Z té příčiny slaví Církev sv. den narození sv. Jana
Křtitele a nikoli jako u jiných den úmrtí. Svatí ostatní smrtí
svou získali si nebe a stali se svatými, ale sv. Jan Křtitel zvláštní
milostí Ducha Sv. již před narozením svým byl posvěcen, a tedy
již jako svatý se narodil. Této milosti proto stal se účastným,
že byl předchůdcem Spasitelovým; byl jako jitřenka, která před
chází slunce; připravoval na příchod Mesiášův. A když Mesiáš
očal úřad Svůj veřejně zastávati, vydalo Něm svědectví. Zivotem
svým hlásal ctnost. káral hřích, a za to obdržel smrt. Tak ze
života sv. jana Křtitele poznáváme, že byl:
*) Použito Didona: »Ježíš Kristusc.
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I. důstojným předchůdcem Páně,
ll. příkladem nábožnosti,
Ill. bojovníkem za pravdu a ctnost.
To vyložiti vám, drazí v Kristu, vzal jsem za předmět dnešní
řeči své ke slávě Nejsvětější Trojice, ke chvále sv. patrona chrámu
zdejšího sv. Jana Křtitele.

Pojednání.
I.

Na počátku evangelia svatého Lukáše čteme, kterak kněz
Zachariáš. právě když šel zapalovat na oltáři ve chrámu jerusa
lémském kadidlo. spatřil anděla. Dle nařízení krále Davida roz
děleno bylo veškero kněžstvo Starého Zákona na 24 třídy, které
střídaly se vždy po týdnu a kněží ve třídě jednotlivé vždy losem
si rozdělili úkony ve chrámě. Když došla řada na třídu Zacha
riášovu, připadl na Zachariáše losem úkon, zapalovati ve svatyni
na oltáři kadidlo. Zachariáš byl knězem velmi zbožným a žil se
stjí manželkou Alžbětou na horach judských. Ačkoli uprostřed
lidu hříšného přebývali. přece nebyli svedení příkladem zlým, ale
zachovávali přikázaní Boží a byli spravedlivi. V klidném životě
jejich jedině to je rmoutilo, že neměli žádných dítek, což pova
žováno bylo u národa vyvoleného za znamení nemilosti Boží.
A proto vroucně modlívali se oba staří manželé, aby Pán Bůh
dal jim dítko. Když Zachariáš vešel do svatyně, tu na pravé
straně oltáře ukázal se jemu, anděl. Zachariáš ulekl se vida vzne
šenou postaru před sebou. Užasem naplnilo jej, že na místě, kam
jenom kněz přístup má, spatřuje člověka neznámého a tuše věc
nadpřirozeno-n bál se. A tu anděl pravil k němu: »Neboj se,
Zachariáši. Modlitba tvá vyslyšána jest. Alžběta, manželka tvá,
bude míti syna a nazveš jméno jeho jan. Budeš míti z něho
radost velikou, a mnozí z jeho narození budou se veseliti; budet
zajisté veliký před Pánem. Vína a nápoje opojného píti nebude,
a již před narozením svým naplněn bude Duchem Sv. Mnohé
z dítek israelských obrátí k Pánu Bohu jejich. On pak sám
)ůjdc v Duchu a moci Eliášově před Pánem, aby jemu připravil

]id dokonalým: Veliké a divné věci oznamoval tu anděl Zachariá—

šovi: že syn, kterého míti má, bude Bohu zasvěcenýapředcházeti
bude Pána, zaslíbeného Mesiáše, a tomu zaslíbenému Mesíáši
že připraví lid, aby mohl přijmoutí učení jeho.
Radostnějšího nemohl anděl Zachariášovi nic oznámiti.
Národ israelský očekával Mesiáše, čekal od Něho vysvobození,
neboť byl již národ israelský podmaněn od Římanů. Národ vy—
volený musil skládati přísahu císaři římskému, pohanovi, musil
jemu odváděti daně, musil poslouchati místodržitele pohana.
Nebylo jediného člověka v národě israelském, jehož vřelá láska
k zákonu Božímu nebyla hluboce dotčena, nesmírný zármutek
vládl v celém národě; všecko truchlilo a toužilo 'po dobách
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minulých, po dobách samostatnosti. Však co nejkrutěji tížilo
národ israelský, bylo vědomí, že náboženství jejich, víra jejich již
není svobodna, že svoboda víry u nich je porušena. Celý národ
podroboval se životu pod krutou vládou pohanskou, ale čeho
nemohl snésti, bylo uražení zákona Božího. A vladařové římští
každou chvíli sáhali naň rukou ukrutnou, svatokrádežnou. Tu
bouříval se lid israelský a volil raději smrt, než by snášel takové
potupení zákona Božího. Ze všech svobod svoboda sloužiti Bohu
jest nejstkvělejší, a žádná jiná nemá v srdci lidském hlubších ko
řenů, a mezi všemi národy sotva se najde takový, jenž tak velikou
láskou lpěl by na zákoně Božím jako národ israelský. A proto
v té době tím toužebněji v srdci Israelitů ozývala se prosba po
Vykupiteli, po Mesiáši, aby- již přišel, aby již navštívil lid Svůj
ajej vykoupil. Lid israelský, když sešel se ke svátkům ve svatém
městě ]erusalémě, a když slyšel velebná slova Písma svatého, ve
kterých předpovídal se příchod Mesiášův, plakal, naříkal a vpláči
volal po slíbeném onom Mesiáši, Vykupiteli.
A hle, Zachariáši anděl právě zvěstoval: »Syn tvůj pak půjde
v duchu a moci Eliášově před Pánem aby připravil jemu lid
dokonalý.< jak radostná musila býti zpráva ta! Však Zachariáš
nemohl ji nikomu říci, musil mlčeti. On neuvěřil andělovi
a pravil: »Po čem poznám, že se tak stane? Neboť já starý jsem
a i manželka má sestarala.< A anděl odpověděl jemu: »já jsem
Gabriel, který stojím před Bohem a poslán jsem, abych tobě
zvěstoval radostné poselství toto. Ale žes neuvěřil, budeš němým
až do dne, ve kterém se tyto věci stanouc
A lid venku před
svatyní shromážděný divil se, že kněz tak dlouho mešká ve svatyni.
Když vyšel, nemohl obyčejného požehnání ůdělovati, jen znameními
dával na jevo, že měl vidění nějaké. S radostí spěchal po službě
své domů; vsrdci nosil radostnou novinu, že synjeho připravovati
bude cestu Vykupiteli, bude předchůdcem Mesiáše, ale říci ji
nemohl nikomu. Když pak narodil se syn, tu chtěli příbuzní, aby
slul Zachariáš, ale Zachariáš napsal na tabulku: n]an jest jméno
jeho.<< A v témž okamžení vrácena mu řeč a on počal velebiti
Boha. Veškeré sousedstvo se nad tím pozastavovalo. Vykládáno
všude, co stalo se v domě stařičkého kněze, a pověst o tom
roznášela se po všech horách judských; vše bylo plno udivení.
Ta naděje. to očekávání Mesiáše pravilo lidu, že syn, který se
narodil Zachariášovi, jest ve spojení s oním Mesiášem. který
přijiti má, že on bude prorokem Mesiášovým, a proto říkali nad
ditkem tím: „Kým to dítě bude, nebo ruka Boží jest s nim..
A Zachariáš naplněn jsa vděčností, v prorockém nadšení svém
velebil Boha chvalozpěvem: »Požehnaný Pán Bůh israelský, že
navštívil a vykoupil lid svůj. [ vzbudil nám mocného Spasitele
vdomě Davida, služebníka svého, jakož mluvil skrze ústa svatých
proroků svých, kteří jsou od věků. a vysvobodil nás od nepřátel
našich a z ruky-všech, kteří nenávidí nás. A učinil milosrdenství
sotci našimi arozpomenul se na svatou smlouvu svou na přísahu,
kterou přísahal Abrahamovi, otci našemu, že nám se dá, abychom
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z rukou nepřátel vysvobození jsouce beze strachu sloužili jemu
ve svatosti a spravedlnosti před ním po všecky dny svá.
A obrátil se pak k synáčkovi svému a volal: »A, ty dítě, pro
rokem Nejvyššího slouti budeš, nebo půjdeš před tváří Páně při
pravovat cest jeho, aby dáno bylo umění spasitelné lidu jeho na
odpuštění hříchů jejich, skrze milosrdenství Boha našeho. v němžto
navštívil nás vyšed z Výsosti, aby posvítil těm, kteří ve tmě sedí
a ve stínu smrti a spravil nohou našich na cestu pokoje.. Tak
vradosti své prozpěvoval šťastný Zachariáš píseň díků Pánu Bohu,
že syn jeho bude předchůdcem Mesiášovým.
A dítě rostlo, však poněvadž bylo vyvolencem Božím, Bohu
zasvěceným, odvracelo se již hned z počátku od víru života
a hledalo samotu. Sv. jan již v mládí svém vyvolil si poušť za
obydlí své. V ústraní o samotě, oddán jsa rozjímání v nehostinné
poušti přebýval. Oděvem jeho bylo roucho ze srsti velbloudí
a potravou med divokých včel a kobylky. jako pravý Bohu za
svěcený člověk dle zákona Mojžíšova odřekl se vína a všeho
nápoje opojného. A tak na na poušti žil jen pro toho, jehož byl
předchůdcem, vrozjímáni amodlitbách. Duch Svatý jej osvěcoval,
aby mohl hlásati, že království Boží se přiblížilo. Nadešel čas,
kdy Pán ježíš měl počíti svůj úřad učitelský a hlásati své evan
gelium pro spásu všeho lidstva: sv. jan vystoupil a počal kázati:
„Království Boží se přiblížilo, Mesiáš přišela U sv. evangelisty
Lukáše čteme: »Stalo se slovo Páně kjanovi, synu Zachariášovu,
na poušti, a chodil po vší krajině a kázal křest pokání na od
puštění hříchů, jakož psáno v knize Isaiáše proroka: l—llasvolají
cího na poušti, připravte cestu Pánč.< Kázal pokání, hlas jeho
rozléhal se po vší krajině a hojně nacházel posluchačů.
l—llasjeho pronikal srdce. uchi/acoval, pronikal svědomí.
Z jeho hlasu lid poznával hlas Boží a ten hlas kázal, že ten oče
kávaný Mesiáš již jest zde, a proto abyste ho mohli přijmouti,
čiňte pokání !
Tak ještě nekázal žádný prorok, tak nikdo lid nenapomínal,
teprve prorok poslední, který ohlašoval, že Mesiáš zaslíbený
již jest zde, království Boží že přišlo, tak kázal jedině před
chůdce Páně.
Důstojným, vznešeným byl předchůdcem svatý jan. Na hlas
jeho veškeren lid se probudil, povstal, a poušť, kde sv. jan pře
býval, naplnila se lidem, který ze všech stran Chvátal k němu,
aby jej slyšel, aby se potěšil.
U lidí snadno bývá vzbuditi pozornost, obdiv. podrážditi
zvědavost, ale poslanec Boží musí míti snahu vyšší; poslanec
Boží musí proniknouti duši až do hlubin jejich, povzbuditi vůli,
dotknouti se svědomí, a strhnouti svědomí za sebou. Takové
dílo však neděje se bez přispění Božího. Když Pán Bůh dává
prorokům svatost, lásku ke ctnosti, pr0půjčuje jim také slovo
Duchem Božím se ozývající, které jedině může vštěpovati nenávist
ke hříchu a nabádati ke ctnosti.
Rádce duchovní.
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Takovým právě poslancem byl sv. jan.
A přispění Božího, té milosti, aby mohl hýbati svědomím,
aby mohl proniknouti duši slovem svým,. té nabyl horlivou
modlitbou.
lI.

Hned z mládí obral si sv. jan za obydlí poušť. Daleko od
lidí, daleko od hluku světského přemýšlel jenom o Pánu Bohu,
přemýšlel jen o Mesiáši, na kterého měl připravovati lid. V roz
jímání tom zalétal duch jeho k nebesům, spojoval se s Bohem;
sv. jan se modlil. ještě nyní ukazuje se ve svaté zemi to místo,
kde sv. jan přebýval. jest to jeskyně v údolí řeky jordánu, vy
hloubená do skály na straně východní. Dva metr—ynad jeskyní
prýští pramen, který vše kolem svlažuje; trávník nad jeskyní jest
zelený. a strom citronový tam rozpíná větve své a svatojánské
dřevo plazi se tam po skále. A dole za bouře hučí jordán. Asi
v polovině vršku jest skupina zelených stromů, posvátné místo,
kde podle domácího podání jsou pochována těla statečných
Machabeovců. jest to údolí pusté, holá, drsná samota. (Ílověk
cítí se tu stísněným oběma stráněmi údolí, které, zdá se. jakoby
se chtěly spojiti. jest třeba obrátiti zrak k nebi, které se tu
nade vše vypíná a rozkládá. To okolí přísné a drsné vybízelo
sv. jana, aby k nebesům upíral zrak svůj, aby se modlil. Ty
drsné skály odpuzovaly ducha jeho od země a duše jeho pozdvi
hovala se k Bohu, duše jeho konala modlitby.
A právě tak modliti se máme i my. Modlitba naše má býti
nábožná. S radostí má se každý modliti a mysl svou obrátiti
má k Bohu, odvrátiti od věci pozemských, varovati se vší roztrži—
tosti. Právě tak se modlil sv. jan na poušti, duše jeho opouštěla
svět a zalétala nad oblaky. Dále sv. jan, když modlil se a při
pravoval na své působení, jakožto předchůdce Páně, s jisto
tou čekal od Boha pomoci, nepochyboval v nejmenším 0 po
moci Boží.

Sv. jan se modlil důvěrně. A tak také my se modliti máme.
S důvěrou, že vyslyšení budeme, máme pozdvihovati mysl svou
k nebesům.
Nad to máme míti srdce čisté, bud' prosté všeho hříchu,
anebo máme při modlitbě hříchů svých litovati, modliti se
s lítostí nad hříchy svými. Svatý jan vyhýbal se všemu hříchu
a konal pokání, aby si zachoval srdce stále čisté a při modlitbách
svých stále zřetel měl k Mesiáši,'na něhož připravovati měl lid.
Vykupitel, který byl na světě, který již již počítí měl veřejně
učiti, ten byl středem modliteb sv. jana. K Mesiáši vztahovaly
se všecky modlitby sv. jana Křitele. [ my tak modliti se máme.
Středem, k němuž se mají obraceti naše modlitby, má býti Vy
kupitel, ježíš Kristus, v jeho sv. jménu máme se i my modliti,
pro jeho záluhy máme i my očekávati splnění modliteb našich.
Máme v tom napodobovati Církev sv., která všecky modlitby ať
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veřejné, at soukromé poroučí konati ve jménu Pána Ježíše,
a každou modlitbu končí: Pro Ježíše Krista Pána našeho., Amen.
Když tak modliti se budeme. jistě modlitba naše líbiti se bude
Pánu Bohu, jistě modlitba naše dojde vyslyšení. Sv. Jan modlitbou
dosáhl, že kázání jeho pronikalo ledví a srdce posluchačů, že
konali pokání a tak se připravovali na Mesiáše. Modlitbou také
sv. Jan dosáhl, že ve ctnosti byl neoblomný, že byl statečným
bojovníkem za ctnost a pravdu.
III.

Svatý Jan sám veda život bezúhonný, vybízel ostatní také
k bezúhonnosti. Celným a výběrčím mýta říkával: Nevyžadujte
od pocestných více, než jest předepsáno. Vojákům doporučoval,
aby byli laskavi a mírumilovní, aby byli se svým žoldem
spokojeni.
K fariseům a Saduceům, kteří ho chodili poslouchat, přísně
mluvil, přísně káral jejich pýchu: »Plemeno ještěrčí. pravil k nim,
kterak utečete nastávajícímu hněvu Božímu. Nemáte žádné ochrany
více. Litujte hříchů svých a čiňte hodné ovoce pokání. Neříkejte,
čeho jest nám se obávatiř Nemáme-li zaslíbení Božích? Aj, při
chází hodina, strome neužitečný, již sekera přiložena jest, budeš
vyt'at a na oheň uvržen.<
Tak vystupoval svatý Jan Křtitel pro ctnost, tak hájil

dobro.
Však nejen u lidu obecného vytýkal bez obavy chyby, nýbrž

i králi do očí vytkl jeho hřích, aby jej napravil. Stal se ten čas
místodržitelem v Galileji Herodes Antipas, král nešlechetný. On
zapudil od sebe manželku vlastní a pojal manželku bratra svého
llerodiadu. Toto manželství cizoložné působilo pohoršení po
celém národě židovském. A svatý Jan Křtitel promluvil za celý
národ. P edstavte si jej! Muž přísné tváře, zarostlý vousem, oděný
v kůži velbloudí, přepásaný provazem, ve jménu Božím praví
místodržiteli: »\Iesluší tobě míti manželku bratra tvéholc Amísto—
držitel musí mlčeti, mlčky musí snášeti tuto výtku, neboť za sv.
Janem Křtitelem stál celý národ! Leč Herodias nechtěla toho
strpěti. Zpomstychtivosti své přemluvila Heroda, aby Jana Křtitele
dal uvězniti. Předstíráno bylo, že nebezpečno jest jeho kázaní,
poněvadž prý pobuřuje se jím lid, a proto nařízeno vojákům, aby
odvedli Jana Křtitele do pevnosti Macheron, daleko na hranicích
uprostřed hor Moabských._Tam vzdálen byl od posluchačů svých,
osamocen v nečinnosti. Jen někteří učenníci směli k němu prijiti.
Odtamtud také poslal k Pánu Ježíšovi ptát se: »Ty—lijsi ten,
který přijlti má, čili jiného čekati mámePc Nechtěli uvěřiti učen
níci Janovi, že Pán Ježiš jest zaslíbeným Mesiášem, a proto Jan,
nemoha je jinak přesvědčiti, poslal je k Pánu Ježíši Saniému,
a Spasitel odpovědí Svou přesvědčil je, a učenníci opustili sv.
Jana Křtitele a šli za Pánem Ježíšem. Nedlouho potom svatý Jan
Křtitel dokonal.
31*
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Herodiada hříšná neodpustila mu, dychtila po pomstěažalář
pro ní byl málo, ona chtěla smrt prorokovu. Přemlouvala Hero
desa však ten byl příliš bázlivý a obával se bouře lidu a proto
nechtěl sv. jana Křtitele zavražditi. [ použila úskoku. Byl svátek
I—Ierodův. Místodržitel byl právě se svými dvořany v pevnůstce,
kde sv. jan prodléval v žaláři, a dával stkvostnou hostinu velmožům
a předním ve vojsku. Za hostiny dcera Herodíadina, navedena
matkou svou, vešla do jídelny a tam podle obyčeje východního
na oslavu slavnosti tančila. I líbil se tanec Ilerodoví. »Zádej, zač
chceš, pravil jí, a dám tobě.< A přísahou skrze hlavu svou za
slíbil se jí. »Ano, začkoli budeš žádati, dám tobě, třebas to byla
i polovice mého království.< A dívka vyšla ven a ptala se: »Zač
budu prositiřc »Za hlavu Jana Křtitele; odpověděla bez meškání
matka její. —- A dívka vešla s chvátáním do jídelny a přistoupila
ke králi řkouc: »Chci, abys mi dal hlavu jana Křtitelem Herodes
zarmoutíl se, hrozil se krveprolití. Však pro přísahu a pro spolu
hodovníky poručil jednomu vojínu stráže své, aby přinesl na
míse hlavu jana Křtitele. Ten vešel do žaláře, stal Jana a přinesl
na míse hlavu jeho. l-lerodíada byla pomstěna. Pověst svatým
jarolímem zachovaná vypráví, že I—Ierodias obdrževši hlavu sv.
Jana Křtitele proklála jehlicí jazyk, který vytýkal jí její zločiny,
arozkázala uvrhnouti tělo jeho do příkopu pevnosti Macheronskč
Ale učenníci Janovi přišli a pochovali uctivě tělo jeho. Tak zhynul
sv. Jan Křtitel, předchůdce Páně, který hlásal, že království Boží
se již přiblížilo; předchůdce Páně, veliký poustevník, který nám
vzorem jest, jak se máme modlití, neohrožený bojovník za ctnost,
který se nebál samému králi do očí říci: »Nesluší tobě...v; za—
hynul pro pomstychtivost hříšnice.
*

*

*

Za to, že kázal ctnost & káral nepravost, zahynul. Avšak
smrt jeho byla slavná, neboť to byla smrt člověka spravedlivého.
A takovými, jako svatý Jan Křtitel byl, máme býti i my.
Svatý Jan jest nám vzorem statečnosti křesťanské, která se nedá
žádným nebezpečím, Žádnou obtíží od dobrého odvrátiti, která
dovede vystoupiti a říci: To je hřích, to je špatné, to se díti
nemá! Za nynějších dnů statečnost křesťanská utuchla. již není
mezi námi té statečností, toho ducha svatého Jana Křtitele. Dnes
málo kdo jest tak statečným, aby víru svou vyznal, aby Okázal,
že jest katolíkem, natož pak aby bojoval proti hříchu. Casto,
drazí v Kristu, stává se nyní, že ve společnosti potupně se mluví
o Spasiteli našem, potupně se mluví o bohoslužbě, o Církvi sv.,
že rouhavé žerty se činí ze sv. náboženství, a to před katolíky,
a zřídka kdy nalezne se, jenž by měl statečnost sv. Jana a řekl
by: »Nesluší tobě, abys rouhavě mluvil o sv. věcechh Schází
nám uvědomělost katolická. Za nynějších časů pod rouškou
svobodomyslností konají se často veliká rouhání, pod rouškou
svobodomyslností tupí se Církev sv. Dnes rozšířeno jest falešné
mínění, že, kdo chce býti svobodomyslným, musí zanedbávatí
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přikázaní Církve svaté, že musí opovrhovati sv. náboženstvím, že
musí žíti jako nekatolík. Jak nepravá to svobodomyslnostl A proč
šíří se mezi námi? Poněvadž schází ctnost svatého ]ana Křtitele:
statečnost. Tou každý z nás naplň srdce své a vystupuj všude
jako katolík všude ukazuj, že patříš k Církvi katolické. Všude
ať proniká ráz katolický, ve všem jednání at patrno jest, že jsme
horlivými členy Církve katolické.
A zvláště vy, drazí v Kristu, ač nepochybuji o vaší víře, ač
vím, že dobrými jste katolíky, kteří by raději podstoupili smrt,
než by se odřekli víry své, vy zvláště buďte katolíky uvědomělými,
statečnými. .Rekl jsem na začátku řeči své, že předkové vaši,
když vyvolili si sv. Jana za patrona, vzali si jej za vzor, že budou
následovati ctnosti jeho. A vy, potomci jejich, zdědili jste ten
příklad po předcích! Vám příklad sv. jana, předchůdce Páně,
byl dán od otců vašich za odkaz. Nuže, nezavrhněte odkaz
předků svých! Následujte sv. Jana, buďte katolíky uvědomělými,
statečnými! Ruka Boží bude s vámi. Pán ježíš, jehož evangelium
hájiti budete, dá vám spásu duší vašich. Amen.
Fr. Wolf.

Listy katechetické.
Co jest nebe & peklo?
Katechese

pro 3. třídu od Dr. LadislavaFialy.

Slyšeli jsme, že Pán ježíš v poslední den přijde podruhé na
svět a že bude soudit živé i mrtvé. A tu každému odplatí, jak
toho bude zasluhovati. Kde odplatí dobrým? Kde odplatí zlým?
Tak vidíte: jest nebe a peklo a proto musíme si povědíti, co jest
nebe, a co jest peklo?
Co jest předně nebe;> (Napiš na kraj: Nebe .. . .) Kdo že
přijde do nebe, pověz nám ještě jednou, N.! Dobře, do nebe
přijdou lidé, kteří neudělali žádného hříchu anebo když udělali,
aspoň za něj dostiučinili, totiž napravili ho. Takoví lidé právem
jmenují se hodní, spravedliví. Ale v nebi jmenují se jinak. ]souce
ve společnosti andělů, před tváří Boží, jsou nám příkladem, jak
i my máme bojovati proti hříchu, abychom i my jednou v jejich
společnost se dostali. Jména jejich dostávají lidé na křtu svatém
a ta jim mají povinnosti jejich připomínati. Kdo jsou ti spra
vedliví, kteří do nebe přišli a jichž jména lidé mají, jako na př.
František, Václav atd.? Ano, to jsou svatí (napiš nahoře: . . . .
svatí . . .

chi přijde zase do pekla? Ovšem ti, kteří udělali ve svém
životě veliké hříchy a nikdy jich nenapravili, kteří udělali takové
zlé, jímž Pána Boha nejvíc urazili. Ti lidé jsou zlí a tak veliké
hříchy, jimiž Pána Boha nesmírně urážíme, jmenujeme hříchy
smrtelné. Kdo tedy přijdou do pekla? Arci, ti, co mají smrtelné
hříchy. Ty pošle Pán Bůh dolů, do pekla a protože nikdy více
jich nechce viděti, říkáme, že je tam svrhne čili: zavrhne. Kým
jsou ti lidé, když je Pán Bůh zavrhne.>
Zavržení (napiš dole na
kraj:

»Peklo . . . zavržení . . .)

Co jest nebe a peklo? Říkáme: dům jest místo, kde lidé se
zdržují,_pohybují, žijí a přebývají, čili: nějaký prostor, zdmi ohra
zený. Skola jest také takový prostor či místo, určené pro děti,
kostel místo, kde se zase lidé modlí. A protože také v nebi
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i pekle se lidé zdržují, pohybují, co jest také nebe a peklo? Nic
jiného, nežli prostor čili místo (napiš nahoře i dole: jest
místo . . .).

jak se povede svatým v nebi? Ti hleděti na Pána Boha
budou ve společnosti andělů, nebudou cítiti bolesti ani starosti
více. Vede-li se dobře člověku na zemi, říkáme: Ten žije šťastně,
blaženě a přece i na toho přijdou časem nesnáze, bolesti a t. d.
.Ale když svatí ani nejmenšího zlého nezakusi. pak o nich tím
spíše můžeme říci, že žijí blaženě.
A protože blaženě žijí, co

mají svatí v nebi? Blaženost, nebo dle knihy: oni bla ženosti
požívají
(připiš nahoře). I člověk, jak jsme právě slyšeli, žije
často na zemi blaženě, ale ne dlouho, jistý počet roků uplyne
a on umře, tedy blaženosti dlouho nepožívá. V nebi však blaže—
nost nikdy nepřestane, ona bude trvati stále, nebude míti nikdy
konce, bude trvati věčně. Jaká blaženost jest vnebi? ]aké blaže
nosti svatí v nebi požívají;> _(připiš: věčné blaž. . . .)

A máme to

celé. »Nebe jest místo: a vtom místě »svatí věčné blaženosti po
žívajía Zkrátíme to a řekneme dle knihy: Nebe je m., kde atd.
(oprav na tabuli).
jak se povede zlým v pekle? Ti budou pálení ohněm, budou
cítiti nesmírné bolesti, od kterých jim nikdo více nepomůže. Když
nehodné dítě vyvede ve škole něco zlého, zůstane po škole nebo
dostane něco opisovat a t. d. Cim jest to pro ně, co se mu do—
“stane? Ano, trestem
je to a čím víc a častěji zlé vyvede, tím
více a častějších trestů se mu dostává. Cim jest tedy také oheň,
bolesti atd. pro ty zavržené? Tresty & ty tresty oni sami musí
*vydržeti, přestáti, čili: přetrpěti. Co tedy zavržení v pekle trpí?
(Připiš dole: zavr. . .. tresty trpí.) Ale na zemi tresty dlouho
netrvají. Když otec nehodné dítě potrestá, když soudce odsoudí
zločince do vězení, přece trest za delší či kratší čas pomine.
V pekle tresty nikdy nepřestanou, ony budou trvati stále, ne
budou míti konce, ony trvati budou věčně. jaké tresty jsou
v pekle? ]aké tresty zavržení v pekle trpí? (Napišz věčné tresty
trpí.) A nyní celél »Peklo jest místo: a v tom místě »zavržení
věčné tresty trpí.: Zkrátíme to a řekneme dle knihy: P. j. m.,
kde a t. d. (Oprav dle toho, nech obojí přeříkati, pak smazati
a opakovati z paměti).
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.llětské adorace. *)
Píše Jos-cf Ocetck,

kooperátor v l—levliněna Moravě.
|

Skutečná přítomnost Ježíše Krista v nejsv. Svátosti
oltářní.
Milé děti! Slyšely jste už častěji ode mne slovo »Cínaa. je
to jméno oné země, kde se nebohým pohanským dětem tak zle
vede, pro něž tak horlivě schraňujete svoje krejcary, aby za ně
byly ty milé děti vykupovány, pokřtěný a křesťansky vychová—
vány i aby se jedenkráte dostaly s vámi k milému ]e'zíškovi do
nebe.**) Z této země Cíny budu vám nyní, milé dítky, vypra
vovati pamětihodný zázrak o nejsvětější Svátosti oltářní.
Bylo to v prosinci r. 1892. V jedné čínské vesnici konal
tehdy jeden missionář, jménem P Šimon, sv. missie: vyučoval
totiž dospělé pohany ve víře křesťanskéa těm, kteří už byli dobře
připraveni, uděloval svatý křest. Děvče jedno, jménem Kru,
učilo se také s ostatními katechismu ale nechtělo a nemohlo při
jati sv. křtu, protoze nechtělo věřiti, že jest Ježíš Kristus v nejsv.
Svátosti oltářní skutečně přítomen. Jednoho dne byla dívkasostat
ními věřícími a katechumeny na mši svaté. A jak po mši sv. kněz
zašel do sakristie, vstala, běžela k oltáři a prohlížela všude nad
a pod pokrývkou oltářní a dokola kolem oltáře, jakoby něčeho
hledala. Tu přišel k tomu učitel náboženství a vytýkal jí to, že se
nesmí tak chovati ve chrámu Páně a u oltáře a že nemá u oltáře
vůbec co dělati. A na to odpovědělo děvče prostosrdečně: »To jest
pravda; vím, že to není dovoleno; ale já vím, proč to dělám;
viděla jsem mezi mší na oltáři dvě hezounká děťátka a ráda
bych věděla, kam je ten panáček schoval. ]akživa jsem ještě tak
hezkých dětí neviděla.c. Po té byla tedy zavedena k zmíněnému
knězi do sakristie. Kněz poznal ihned v tom zjevení zvláštní milost
Boží a vysvětlil jí, že ji Pán ježíš tim chtěl přesvědčiti o Své sku—
tečné přítomnosti ve sv. hostii. »Děťátka,< pravil, »to byl ]ežíšek,v
a vysvětlil jí také, proč viděla zrovna dvě; bylt totiž dvě hostie
posvětil, protože mimo něj byla ještě jedna osoba u sv. přijímání.
Ted' vstoupily milému děvčeti slzy do očí, s pláčem prosila ihned
osv. křestazvolala: »Věřím, věřímtaké ve skutečnou přítomnost
ježíše Krista ve Svátosti oltářnílc Po několika dnech nejbližší
přípravy byla pokřtěna a obdržela na křtu sv. jméno Klára, a od
té doby je milá Klára hodnou křesťankou, plnou živé víry, a vy
*)Adorace

tyto konal jsem se svými školáky, kteří chtěli dobro

volně přijiti ve čtvrtek ——
náš prázdninový den —- po mši svaté. Přicházelo
jich i v té tuhé zimě 30—70.
**) Máme tu spolek sv. Dětství ježíšova.
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pravuje všem o té neobyčejné milosti, že viděla vlastníma očima
Pána Ježíše v nejsvětější Svátosti oltářní. (Pelikan 1894. Feldkirchf)
Milé dítky! Jako byl před oním děvčetem Pán Ježiš při
tomen na oltáři při mši svaté, tak je také v našem kostele pří
tomen při každé mši svaté, třebas tu nevidíte nic než pouhou
hostii. Ano, jest tu stále přítomen i mimo mši svatou, přebývá
zde ve svatostánku pod způsobou chleha ve dne v noci a vroucně
si toho přeje, aby hodné dítky k Němu přicházely a Jemu se tu
klaněly. A velmi to, milé děti, Pána Ježíše těší, že vás sem dnes
tolik. přišlo. abyste Jej uctili v nejsvětější Svátosti. Pán Ježiš má
ruce plny milostíf'a rád by vám jich udělil, jenom l-Io musite za
ně pěkně nábožně prositi. A proto sepněte zbožně ruce, hleďte
k Pánu Ježíši ve svatostánku a vyproste si od Něho několik mi
lostí, jichž jest každému dítěti velmi potřeba.
Prosba. Rozmilý Pane Ježíši! Klečím tu nyni před Tebou a
prosím Tě, rač mi pomáhati, abych se zde v kostele vždy ná
božně choval: nešeptal, nesmál se, neohlížel se, nebyl roztržit a
rozpustilý. Pomáhej mi Svou milostí, abych se zde v kostele a
'také doma vždycky rád a nábožně modlil a Žádné modlitby ne
zameškal. Učiň mne poslušným, jakos Ty vždycky býval, abych
vždy hned na slovo, ochotně a pokorně poslechl svých milých
rodičů, velebného pána a pana učitele. Rač mi dáti srdce tiché
a pokorné, abych nikým nepohrdal, se svými bratřími, sestrami
a spolužáky se nehašteřil, nýbrž byl ke všem ústupný, hodně
vlídnýatrpělivý. Rač mi dáti tu milost, abych mluvil vždy pravdu
a nikdy nelhal, protože Ty máš lež ve veliké ošklivosti; a raději
se chci nechati trestati, raději chci všecko trpěti, nežli Tebe, roz—
milý Ježíši, jedinou lží uraziti. Obzvláště pak, rozmilý Spasiteli,
vroucně Tebe prosím, abys mně ráčil dáti čisté srdce. Kdybys
předvídal, že snad později upadnu v nějaký hřích nečistoty, tož
mně raději, dej dříve zemříti. než abych Tě takovým hříchem za
rmoutil. ('), Ježíši, smiluj se nad mými rodiči, kněžími a učiteli;
pomoz jim mne zbožně vychovávati, abych se jednou dostal k Tobě
do nebe. Dej také duším mých zemřelých příbuzných lehké od
počinutí; vysvobod je z jejich trápení a vezmi je k Sobě do ne
beské blaženosti. O, rozmilá Matko má Maria, svatý můj patrone, _
sv, Aloise a Stanislave, proste za mne milého Spasitele, aby mně
vše to dal zač jsem se tu modlil. O, svatí andělé, klaňte se nyní,
když odejdu, za mne nebeskému Králi v nejsvětější Svátosti, až
zase opět přijdu. Amcn.*) —

Duchovní přijímání. Pane Ježíši Kriste, jak rád bych Tebe
nyní ve svatém přijímáni hodně přijal; ale poněvadž mi to není
možno, přijdi alespoň duchovním způsobem s milostí Svou do
_srdce mého; zůstávej se mnou aposiluj mne, abych vždy žil podle
sv. přikázaní Tvých. Amen.
'
*) Viz Fecht: »Der weissc Sonntag.:

“%“—Q&Q?
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Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování.)

4. Nahé odivati.

.

Svatý Martin a jeho plášť.

Když sv. Martin,

jsa ještě jinochem, službu vojenskou vy

konával, ujímal se vždy všech chudých a rozdělovával svoji službu
mezi ně. Jednoho dne, když byl ještě katechumenem, vyjel si na
koni; nevzal ničeho s sebou mimo plášť a zbraň. Tu spatřil při
bráně města, do něhož vjížděl, žebráka polonahého, jenž se třásl
na celém těle a o almužnu prosil. Výjevem tímto byl nanejvýš
clojat a proto rychle svlékl svůj plášť a vzav meč, rozpůlil jej;
polovici jednu dal žebiáku, aby si zakryl své nahé tělo a tak
alespoň částečně před zimou se uchránil. Mnozí, kteří nyní
spatřili jezdce, an přichází s polovičním pláštěm, smáli se mu;
jiní však se zastyděli, že byli tak necitelní a žebrákovi pomoci
neposkytli. --—
V noci na to měl sv. Martin vidění; spatřil totiž
Spasitele polovičním pláštěm oděnéhoakolem něho anděly. Slyšel
kterak řekl Spasitel k andělům: »Timto pláštěm mne přikryl, ač
začátečník v mém učení, sv. Martin.: —Toto vidění přimělo sva—
tého Martina, že se dal dříve pokřtiti; byl tehdy 18 let stár.
Později stal se biskupem tourským.

Sulp. Sever. in vita sti. Mart.

5. Nemocné navštěvovati.
Starostlimj strážce nemocných.

Svatý Deogratias,

biskup kartarrinský, staral se všemožně

o pohodlí nemocných. Kázal jim dobré a silné pokrmy připravo—
vati, & sám je často rozdával; lékaře doprovázel vždy k jejich
lůžku. I v noci vstával, aby se podíval, zdaž něčeho nepotřebuji —
a jda od postele k posteli, tázal se, jak se jim daří? To činil i ve
vysokém stáří, nehledě na to, zdali tato námaha mu uškodí
Či" mC-

Victor Vitens de persec. Vand.

6. Vězně vysvobozovati.

Otec zajatců.

Genseiich,
král vandalský v Africe, zajal mnoho tisíc
Římanů a odvedlje do Karthaga; zde musili pracovati jako otroci.
Postavení ubohých zajatců stalo se ještě těžší, když necitelní vítě
zové oddělili syna od otce, dceru od matky, ženu od muže. jaký
tudíž div, že mnozí naříkali ve dne i v noci, ano některé i smrt
do hrobu sklátila. [ bylo by jich mnohem více ještě zahynulo,
kdyby láskyplně & s velikou obětavostí se jich nebyl ujal svatý
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Deogratias, biskup kartaginský; sám prodal mnohé drahocenné.
nádoby, aby jen mnohému svobodu vykoupil; nemocné těšil,
zarmoucené obveseloval _ zkrátka každému byl milosrdným Sa
maritánem

& dobrým otcem.

Ibidcm.

6. Mrtvé uctivě pochovávati.

Způsob ten je starobylý; již Písmo sv. to dokazuje.

Josef egyptský

bolestí nesmírnoujsa jat nad smrtí svého

otce Jakoba, vrhl se na jeho mrtvolu a dlouho ji líbal. Pak
kázal mrtvolu vonnými mastmi napustiti, což 40 dní trvalo. Ve
vznešeném průvodě svých bratří a ostatního lidu převezl zesnu
lého otce dle přání jeho do rodinného pohřebiště do země Ka
naan, kde ho s velikou úctou pochoval, [. Moj. 50. ——
Nikodem

a Josef

z Arimathie

pochovali tělo Ježíšovo s velikou ucti—

vostí; sv. Jan a nábožné ženy je doprovázely. Když pak Spasitel
pochován byl, přišly tytéž nábožná ženy ke hrobu Jeho, aby Mu
poslední Čest prokázaly. — Náhle zemřelého Ananiáše a jeho man—
želku o 3 hodiny později doprovázeli k věčnému odpočinku kře—
sťanští jinochové. Skut. 5.

Skutky duchovního milosrdenství jsou:
|. Hřešici napominati.
Pražský biskup Šebíř a kníže Spytihněv.

a) Biskup pražský

Šebíř vida, kterak kníže Spytihněv

i matku z vlasti vypudil a bratry nespravedlivě pronásledoval,
šel osobně k Spytihněvovi a se vší rozhodností ho káral a na
následky smutné ppozornil. A hle, Spytihněv ho uposlechl,
bratřím dědictví otcovské dobrovolně odevzdal, manželku Vrati
slavovu na svobodu propustil a komukoliv učiněné škody nahraditi
se snažil.

Čas. katol. duch. 1831.

Poí'restaný a pak kající princ.

b) Biskup Fenelon

byl vychovatelemvévodyzBurg'undu,

kterýž v mládí byl velmi divoký a rozpustilý. Mnohdy roztloukl
princ hodinky, že mu čas pomalu ubihal. Jednou pracoval vzámku
truhlář, při čemž ho princ pánovitým způsobem zdržoval a zne
pokojoval. Na návod Fenelonův žádal truhlář prince, aby ho
z práce nevytrhoval. Tu zlostí dupal, dovolávaje se, že jest princ,
a truhláři nadával, jenž mu odpověděl, že mu po tom nic není
a aby ho nechal na pokoji, jinak že ho ztluče. Zlostí soptě žádal
rinc Fenelona, aby truhlář ihned byl propuštěn. lfenelon však
odpověděl, že truhlář jest dobrý dělník, a že princ sám vším
vinen. Princ však naléhal, aby truhlář byl potrestán, a když mu
to Fenelon vymlouval, pravil: »Mlčte, pane, vímť, kdo jsem já
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a kdo jste vy!: Fenelon lhostejně odešel; druhého dne však
prince přísně pokáral, předstíraje mu jeho pýchu a zpupnost
a žádal ho, aby s ním šel k otci, že jeho vychovatelem již více
nebude. Princ překvapen a zahanben slze prosil Fenelona za od—
puštění a Opravdu se polepšil.
Claudius.

2. Neumělé učiti.
Sv. Prokop,

Náš svatý patron.
hned jako jinoch proslulý učeností abohaboj

ností, stav se knězem řehole sv. Benedikta slovo Boží horlivě
hlásal, zvláště pak jako opat kláštera sázavského svým krajanům
cestu k spasení ukazoval.

Život svat.

3. Pochybujicim dobře raditi.
Sv. Román.
Svatý Román, mučenník, vida, že mnozí křesťané z bázně
před mučením modlám kadidlo obětují: nedbaje nebezpečí,
v jaké se vydá, vešel mezi kleslé a pochybující, řkajim: »Vjakou
to propast se vrháte, synové lidští? Vždyť uvrhujete duše své
v záhubu! Pozdvihněte pak zraků duševních k Výsosti nade vše
chen svět, varujte se modlářství & bojte se spravedlivého soudu
Božílio.< Touto důtklivou řečí stalo se, že klesající u víře se
utvrdili, padlí pak od pádu povstavse, s opovržením na modly
a na službu jejich hleděli.

Karlíka: Život svatých.

4. Zarmoucené těšiti.
Zarmoucenou ženu, potěšil biskup.

Sv. jan, biskup alexandrinský,

nazván milosrdným,

šel jednou do chrámu Páně se modlit. Na cestě ho zastavila chu
dobná žena a prosila, aby se jí proti jejímu zeti zastal. Průvodčí
jeho se zlobili na ženu, že na ulici na biskupa vybíhá a pravili
biskupu, aby ženu k sobě objednal na druhý den. Sv. jan však
pravil: »jak by mohl Bůh modlitbu mou přijmouti, kdybych
s prosbou zeny této až do zítřejšího dne otálelř A kdož ví, zdaž

zítra budu ještě živakdybych zemřel, jak bych se z tohouBoha
zodpovídalřa [ potěšil ihned ženu, až úplně uspokojena odešla,
a pak se teprve odebral do chrámu Páně.
Sv JanZlat

Listy vědecká.
!

\

() správě zádušního jmění.
Hlavnější sem spadající předpisy a ustanovení.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování).

IlI.

Patron kostela; patronátní (vojtovní) komisař a zádušní
účetní.
Jak bylo hned z počátku této práce připomenuto, spravují

“zádušníjmění" dle dosud platné josefínské
praxe v základě
četných vládních nařízení, jimiž byla tato praxe během času
více upravena & časovým poměrům přizpůsobena, patroni kostelů
pod vrchním dozorem bískupal) a státu, '-') jsouce za jmění to
.zodpovědni,3) jakož i náleží jim, za ně ručiti. 4),
') Dozor, bychom tak řekli, nižší a zárOveň spolusprávu zádušního
jmění vede příslušný farář spolu s bisk. vikářem, kteří jsou — jak z čet

ných vládních výnosů vysvítá — za tuto správu zodpovědni.

Srovn., co

bylo o tom svrchu ve statí: »Dozor farářůa bisk. vikářů k zádušnímu jměníc
ovédíno.
'
p

') Srovn. % 38 a 46 zák. ze dne 7. května 1874 č. 50.

3) Srovn. níže (sub B): »O hospodaření se zádušním jměním: a tamo
uvedené vládní výnosy, zvláště: patent ze dne 8. srpna 1750; dvorní dekret
ze dne 21. září 1765__;dekret dv. kanceláře ze dne 17. ledna 1792 č. 27; gub.
nařízení ze dne 6. října l_809č. 26960; výnos českého místodržitelství ze dne
10. září 1866 č. 26442 a ].

') Srovn. předcházející poznamenání amimo to důležitý dvorní dekret
ze dne 2. září 1800 č. 2456. Že dle církevního práva nepřísluší
patronovi
zádušní jmění spravovati, dokázali jsme na jiném místě tohoto časopisu. Srovn.
konkordát čl. 30 a 31. Srovn. též naše pojednání: »O filiálních kostelích a
jejich právních poměrechc v tomto časopise ročn. lV. — Mimochodem budiž
připomenutonže,_nehledlme-lí k dekretálnímu
právu, jež obsahuje 0 cír—
kevním jmění a jeho správě se zřetelem k tehdejším potřebám místnějších
Rádce duchovní.

32
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jakmile octla se správa jmění zádušníhbvrukou laiků, viděla
se vláda ——neměl-li vtomto

důležitém a obsálilém oboru nastati.

zmatek a jmění církevní býti poškozeno 5)—nucena, nejen o orgá
nech této správy, ale i o správě samé potřebných předpisů vy
dati, je během času jednak doplňovati, jednak blíže objasňovatí,
čím stal se tento obor státo—církevních záležitostí, známý pod jmé—

nem „in publica ecclesiasticis“ nemálo obsáhlý a spletitý. Poně
vadž jsou různé tyto předpisy v rozličných vládních patentech,
dekretech a v různých úředních listech roztroušeny a tím i méně
přístupny, stává se jejich přehled nesnadným, jako se i provádění
jich nemálo stěžuje.

Proto uvedemevtétoanásledujících statícli stručně

a pře—

hledně hlavnější a spolu více praktické z těchto vládních před
pisů o zádušním jmění, pokud toho účel této práce a praktický
prospěch duchovních správců, jakož i prospěch zádušního jmění
samého vyžaduje.
Poněvadž je patron za zádušní jmění kostelů svého patronátu
sám zodpovědným (nejvyšší rozhodnuti ze dne 24. září 1800),
ustanovuje též sám patronátního komisaře i zádušního účetního,
kteří funkcionáři tudíž jeho jménem
svůj úřad konají, tak že

má patron vůči nim právo

postihací

neboli právo regressu.

l)v. dekret ze dne 2. září 1800 č. 2456; gub. nařízení ze dne
27. dubna 1828 č. 413l2 a ze dne 7. prosince 1837 č. 57770;
výnos česk. místodržitelství ze dne 18. listopadu 1873 č. 61964.
Patron má ustanoviti zádušním účetním takového úředníka,
který je svým postavením jeho zástupci čili patronátnímu komi—

saři podřízen,“)

může ale ijinou,

k tomuto úřadu způso

předpisů (srovn. lib. llI. tit. 13. 19. 20. 24.; lib. llí. tit. 9. in VP; lib. ]I[_

tit. 4. Extravag. comm. atd.), jsou pozdější nařízení o této věci dosti Sporá
a více jen všeobec
á. Isněm Tridentský, ač vydal důležitých “a_řízcní
ojmění církevním (sess. 22. cap. 9; sess. 25. cap. 2.3. etc.), prohlédá přede
vším k tomu, aby jmění to — po němž tehdáž ncjedni násilníci sahali a jiní
opět všecko majetnické právo Církvi upírali (Wiklctl', Hus, Lutr a j_) __

v rukou Církve se uchovalo

a proti násilí uhájeno

bylo, kteréžto usta.

novení předposlední provinc sněm pražský (1605) prostě, opakuje (gag. 141).

aniž by nějakých nových a zevrubnějších

_nařizeiiio eirkevmm jmění

připojil, k čemuž zajisté bylo tehdy příčin dosti. Teprve v poslední době
konané církevní sněmy vydaly v ohledu tomto místnějších nařízení, když se
následky dosavadní správy ukázaly a konkordátem byla k tomu půda
upravena.

,

.

.

.

5) jak se bohužel nezřídka stalo, an tím byla agenda _fpatrimoniálnich

úřadů: nemálo rozšířena
nemluvě, sc nedostávalo.

a způsobilých
_

orgánů. o jiných příčinách
.

6) Patronátní komisař.má býti muž ktomuto úřadu způsobilý a, jak
se samo sebou rozumí, katolík,
který požívá dobré pověsti a jest mužem
bezúhonného života. ]e-l'i patronem kostela nekatolík a vykonává-li práva

patronátní, jest to proti církevnímu
p_rávu, dlel něhožnemohouti, kdo
nejsou členy Církve, patronátního práva.“ jakožto Cirkevni vysady, :ini
nabytí ani vykonávati. ]e-li v takovém pripadě, jak se bohužel přiházi, i pa
tronátním komisařem prot esta nt. vede“to, jak, zkusenost uči, často k mnohým
nepřístojnostem a bývá příčinoumnohých nesnáZijak pro duchovního správce tak
i pro samé katolické farníky. [ sám takový patronátní komisai' musmahlédnouti
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bilou osobu, zvláště má li jen menší stateka malý počet úřední—
ctva, 'zádušním účetnictvím pověřiti. Gubernialní nařízení ze dne
27. dubna 1828 č. 41312 a ze dne 7. prosince 1837 č. 57770.

Pří kostelích soukromého patronátu nemůže

komisařbýti zároveň
trona,

patronátní

zádušním účetním, maje jménem pa

který jej ustanovuje, zádušní pokladnu a účty kontrolo

vati. Dvorní dekret ze dne 2. září 1800 č. 2456; gub. nařízení ze
dne 7. prosince 1837 č. 57770. Totéž nařizuje se výnosem c. k.
místodržitelství ze dne 18. listopadu 1873 č. 61.964 s doložením,
aby politický úřad tuto nepříslušnost, kdyby ji při kostelích sou
kromého patronátu v okresu se nacházejících někde shledal, co
nejdříve zamezil, ") a v případě, že by se překážky úřednímu na
řízení kladly, úřadu zemskému ihned oznámení o tom učinil. Bisk.
vikáři mají o kanonických visitacích a zvláště při revísi zádušních
účtů k tomu přihlížeti, aby se těchto vládních nařízení šetřilo,
a kde by shledali v ohledu tomto nějakou nepřístojnost, mají to
politickému úřadu za příčinou odpomoci oznámiti. 5)
V zájmu řádného spravování záležitostí patronátních vůbec
a náležité správy zádušního jmění zvlášťjest žádoucno, aby patro—
nátní komisaři a zádušní účetní ——zastávají-li svůj úřad náležitě

a svědomitě »—mnoho se nestřídali,
jak se pohříchu zvláště
při kostelích a farách veřejného patronátu (náboženské matice)
nezřídka na škodu dobré věci často děje. Příčiny toho jsou na
bíledni. Značný obsah patronům k úřednímu vyřizování přikáza—
ných záležitostí zajisté vyžaduje, aby jmenovaní patronátní orgá
že to obor, vzhledemk jeho náboženskému vyznání,pro něho nepříslušný
a cizí, který také bude sotva kdy úplně ovládati a někdy dosti spletité
patronátní záležitosti,_jak sluší, vyřizovati. ještě větší a politování hodná
jest to anomalie, ]e-ll patron sám katolík.
patronátní ale komisař vyznání
nekatolickcho,
co je ovšem zvláštní illustrací »katolíckého: smýšlení
takového patrona a působivá duchovnímu správci mnohé nesnáze.
7) jestliže se ani těchto tak jasných a ze samé povahy v'ěci vyplýva
jících vládních nařízení některými patronátními úřady nešetří, jak as budou
se jiné vládní předpisy o zádušním jmění zachovávati.> jsou případy, že je
zádušním účetním katolického kostela — israelita, poněvadž statek, s nímž
spojeno je patronátní právo, stal se majetkem israclity. Nepřístojnost tohoto,
víc než křiklavého zařízení. vysvítá mimo jinézcís. nařízení ze dne 18. února
1860 (čís. vl. ]; 44 a45)g2., který výslovně stanoví: »Wenn und in so lange

ein Israelít

ein Gut besitzt,

'.vomitPatronats- und Vogteírechte .

vcrbunden sind, ruhendieše Rechte. Gleichwohl bleíbt der israelitische Be
sítzer (des Gutes) zur Tragung der mit diesen Rechten verb un d en e n

Lasten verpflichtet. Auchkónnenan israelitische

Pachter (des

Gutes) diese Rechte nic ht ůbertragen werdenx Dle rozhodnutí správního
soudu ze dne 18.listopadu 1876 (Bd. l. 4) nebylo toto ustanovení článkem
14. zák. ze dne 21. prosince 1867 (č. vl. l. 142) zrušeno.
Je-lí dle dvorního
dekretu ze dne 2. září'1800 č. 2456 jmenování zádušního účetního právem
patro na, a nemůže-h dle hořejšího cís. nařízení israelita práva 5 patro
nátem sloučená vykonávatl, nemůž e důsledně jmenovati ani zádušního účet
ního, zvíáště, je-li tento rovněž israelita.
lest žádoucno, aby v zájmu práva
i věci samé těchto důležitých a výhodn'ch naří ení se, jak sluší, šetřilo. za—
mezíla by se mnohá nepřístojnost a iduchovní správce byl by mnohých ne—
snází a nepříjemností ušetřen.
“) Srovn. cit. kurrendy z roku 1837, str. 208.
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nové do svého oboru, jak sluší, se vpravilí, celý stav věcí, ma
jetek a potřeby všech patronátních budov zevrubně seznali
a o všem náležitého přehledu
nabyli, co vše — at o jiných
částkách patronátní agendy pomlčíme ——
vyžaduje tím delšího
času, poněvadž dotyční orgánové považují z pravidla vyřizování
záležitostí patronátních, jako i správu zádušního jmění, za za

městnání vedlejší, záležitosti pak týkající se statku jejich
chlebodárce a veškeru jeho správu za zam ěstnání hlavní, za
svůj vlastní úřad a povolání. jsou—limimo to dotčení orgá
nové jako hospodářští úředníci dosti zaměstnáni pracemi, kterých
správa mnohdy rozsáhlého velkostatku jím ukládá, stává se jim
patronátní agenda a správa zádušního jmění nemalým bře

menem, v kteréžto okolnosti spočívá jedna

z hlavních

pří

čin vad a nedostatků zádušní správy, ač se tím jiné na snadě
jsoucí příčiny nevylučují. Z toho patrno. že častým střídáním
patronátních komisařů a zádušních účetních nebývá dobré věci,
není-li proti jejich úřadování závady, poslouženo, ježto pak nedo
stává se potřebného rozhledu v záležitostech patronátních, nutné
znalosti četných předpisů o správě zádušního jmění a, co nemálo
na váhu padá, žádoucí praxe a obratnosti. Zádušní účetní má za
jisté býti muž k tomuto úřadu způsobilý, účetnictví a předpisů
ozádušním jměníznalý a svědomitý, by své povinnosti mohl, jak
se sluší, dostáti a zájmy záduší ltájiti.

Patronátními komisaři kostelů veřejného

patronátu mají

ustanoveni býti mužové, kteří bydlí v místě, kde je kostel, aneb
ne příliš daleko. ]e-li to nemožné, mají k tomu úřadu zvoleni býti

státní aktivní úředníci a sice dle možnosti úředníci

političtí,

kteří by mohli své případné služební cesty spojiti seventuální
stavební komisí v místě, kde kostel se nalézá. Výnos ministerstva
kultu ze dne 16. února 1878 č. 21641.
Poněvadž však práva a povinnosti těchto komisařů vy

měřuje zvláštní služební instrukce,

které se jim v základě

minist. výnosu ze dne 27. dubna 1865 od politické zemské správy
při nastoupení úřadu dostává, netřeba se "zde o této věci šířiti
a obmezíme se jen na hlavnější body. Patronátní komisař jakožto
zástupce patrona má
1. bedlivě k tomu přihlížeti, aby se veškeré zádušní jmění

řádně a svědomitě

spravovalo; důsledně

2. má toho dbáti, aby pokladní

hotovosti, pokud jich

k nutným výdajům není třeba, bez průtahu

a bezpečně

se

zúročily, co platí iosplacených kostelních anadačních kapitálech;
3. má o to pečovati, aby úroky ze zádušních jistin jakož
i n áj e m né ze zádušních pozemků náležitě se zapravovalo, a proto
' má v 'čas všecky zádušní nedoplatky hledět vyupomínati;
4. hrozí-li zádušním jistínám nebezpečí, má učiniti vhodná,
po případě i soudní, opatření,
aby zádušní pokladna' škodu
nevzala;

5. při revisi

zádušních

účtů

jest se mu přesvědčiti,

zdalijsou řádně spočítány a vykázány

a) všecky úroky

_
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ze státních i soukromých dluhopisů a spořitelních knížek, b) všechno

nájemné z pronajatých zádušníchpozemků, c) veškeré lesní
příjmy a jakékoli jiné příjmy apo případědary, d)všechny
zádušní nedoplatky
a poskytnuté zálohy s vytknutím datum
a úroků, jež mají se do zádušní pokladny splatiti atd.;
6. má k tomu hleděti, aby zdělán byl řádný kostelní a farní
inventář
a uložen v zádušní pokladně se všemi dluhopisy, cen—
nými papíry, penězi a důležitými spisy, jež se týkají kostela nebo
farního obročí atd.;

7. patronátní komisař má se o to starati. aby zádušní
p o k la dna byla dle platných předpisů upravena, tře mi rozličnými
zámky a klíči opatřena ana místě jistém abezpečném uschována;
8. má k tomu přihlížeti, aby veškeré patronátní kostely
a vůbec budovy
(farní domy, farní hospodářská stavení atd.)
byly v dobrém stavu, o čem má se zvláště o kanonické visitaci,
již má se súčastniti (výnos česk. místodržitelství ze dne 10. září
1885 č. 23559) a při sepsání ohledacího stavebního protokolu
zevrubně přesvědčiti a, je-li na těchto budovách oprav třeba,
vhodných kroků k jich provedení učiniti;
9. o nutnosti stavby nebo opravy na patronátních budovách
má patronátní komisař svědomitě a nestranně se vyjádřiti a okres
.nímu hejtmanství o provedení stavby a uhrazení stavebního ná
kladu přiměřený návrh podati;
10. při stavbě samé má bedlivě dohlížeti,
zdali se koná
solidně a dle ujednané se stavitelem smlouvy, jinak má stavbu
zastaviti a příslušnému politickému úřadu oznámení otom učiniti;
11. má se súčasrniti osobně úředního schválení
a přijetí
stavby, by se přesvědčil, zdaž byla dleplánu, dle všech ujednaných
podmínek a dobře provedena, při čem může činiti své námitky
a za odstranění shledaných vad žádati;

12. žádná půjčka

ze zádušní pokladny ani zavazení

zádušního jmění nesmí se státi bez vědomí patronátního komisaře,
jenž má vždy k tomu prohlédati, aby zádušní majetek zůstal
neztenčen a dle možnosti se zachoval;

13. při uprázdnční

farního

komisař kostelní a farní inventář

obročí

má patronátní

u přítomnosti administrátora

a biskup. vikáře za příčinou konstatování jeho správnosti a po—
rovnání jednotlivých položek 5, dotyčnými předměty bedlivě pro
hlédnouti.
stav farních budov od znalců dát vyšetřiti a, shle
dají-li se stavební vady, jež bývalý beneíiciát zavinil, úřední cestou

náhradu žádati;

14. novému beneňciátovi má se zádušní a farní jmění, jak
sluší, odcvzdati a otom řádný protokol sepsati. — Obmezili jsme
se pouze na tyto stručné zásady, ježto budeme o právech a po
vinnostech patronátních komisařů, jakožto dozorčích orgánů ku
správě zádušního jmění, níže ve stati: »O hospodaření se zádušním
jměním: obšírněji jedati. Tam budou i práva a povinnosti patronů
blíže objasněny.
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Patronátní i vojtovní komisaři mají se každého roku kano

nické

visitace

patronátní

súčastniti,

by se mohl kostel a ostatní

budovy jak sluší prohlédnouti a vhodná opatření

učiniti. “) Dv. dekret ze dne 11 dubna

1810. č. 4461 a 6. března

1817 č. 4747. Povinnost tato byla znova
výnosem ze dne 10. září 1885 č. 23559.

připomenuta místodrž.
Srovn. ord. _list:králové

hradecký z téhož roku číslo 66.

+a?

() právu patronátním.*)
Dnešní volná konference připadá mi jako konsilium lékařů
u lože těžce nemocného. — Vy, důstojní pánové, jste lékaři ku
poradě shromážděnými a tím těžce nemocným, nad nímž konsi—
lium se koná, tím »marodemc jest naše ubohé patronátní právo.
Mně pak bylo uloženo předvésti >demonstracif s tímto pa—
cientem.
Budu si při své přednášce počínati dle methody, jakou shle.
dáváme ve vědeckých encyklopediích lékařských. jedná-li se 0 ne—

moci některého ústrojí, uvádí se nejprve jeho I. anatomie,
potom následuje líčení příznaků chorobných čili II. pathologie
a konečně uvádí se způsob léčení čili III. therapie.
].

Dle této methody mám nejprve probrati anatomii práva
patronátního, čili mám mluviti otom, co jest právo patronátní
a jak se rozděluje. —
'
Nemám před sebou posluchače theologie, kterých by bylo
třeba teprve poučovati, nýbrž kněze namnoze ivduchovní správě
sešedivělé, a proto obmezím se jen na to, čeho kcelku nevyhnu—
telně třeba jest.

Patronátní právo obyčejně se definuje jako sou—
hrn práv a povinností ohledně církevních obročí a
úřadů. jež od Církve osobě buď fysické neb hro
madné propůjčeny byly.
Z toho patrno, že náš nemocný má dva údy: 1. právo,
2. povinnosti.
——
jsou také případy, kde tyto dvě části práva patronátního
v širším smyslu jsou mezi dvě osoby rozděleny. Tak na př. hlavni
právo patronátní totiž jus praesentationis, právo praesentační či
*) Působí to trapně na duchovního správce i bisk. vikáře, jestliže pa
tronátní komisař kanonickou visitaci, byv k ní slušně v čas pozván, ignoruje
a svou povinnost zanedbává. Tim trpí účel visitace a věřící berou z toho
často pohoršení.
'
.
*) Přednesl dne 18. ledna 1899 na volné pastorální konferencx v Ko

stelci nad Orlicí dp. Ladislav

Seidl, farář v I.tčně.
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podací přísluší při beneficiích ve věnných městech království Če
ského ]. V. královně české, povinnosti pak patronátní spolu sně—
kterými čestnými právy náležejí zastupitelstvu onoho města. Proto
také katalog diecése královéhradecké rozlišuje, kdo má >juspraesen
tationís< a kdo vykonává »jus patronatus<< vužším smyslu. Proto
i zde nejprve promluvím:
.

A) o právu praesentačním
B) o právu

a pak

patronátním

v užším smyslu, v němž

hlavně povinnosti patronů zahrnuty jsou. ——

A) Právo [N'dt'Sťll/dčllí.

Praesentační

čili podací právo jest hlavníma po

předním právem patronů, dle kterého oprávněnijsou podati biskupu
způsobilou osobu duchovní pro uprázdněné obročí. ——
Církev udělila toto právo jistým osobám z vděčnosti za to,
že budovy církevní vystavěly, anebo pírkevním úřadům abudovám
dotaci vykázaly. — Tak se stalo v Cechách (nehledíme-li ku po
žehnané době Otce vlasti císaře Karla IV.) ve století XVII., kde

mnoho far a kostelů bohatě dotováno bylo Z té doby pocházejí
mnohá nově dotovaná starší beneňcia na patronátech privátních.
„_ Ve století XVIII. a z části i ve století našem bylo mnoho far
zřízeno ze jmění zrušených klášterů a různých církevních fondů.
»— Právo praesentáční na tato beneficia tak zvaného veřejného
patronátu postoupeno bylo ex conventione jeho Veličenstvu císaři
a králi a jeho katolickým nástupcům. jménem ]. V. vykonává
toto právo zemský úřad. (Konkordát ze dne 18. května 1855
čl. 25.)

B) Právo patronát/zí ?) užším smyslu.
Mimo právo praesentační propůjčila Církev patronům také
některá jiná práva čestná, na př. zvláštní stolici v kostele, podání
aspergilu a pacilikálu a t. d., o kterýchž, poněvadž v tomto po
jednání nepadají na váhu, slov šířiti nemíním; ale Církev uložila
atronům také jisté povinnosti, o kterých zmíniti. se za potřebné
pokládám. Patron jcst totiž povinen:
]. chrániti jmění kostelů a obročí;
2. míti dozor k hospodářství se jměním zádušním &obročním;
3. přispívati na stavby a opravy chrámu a budov farních.
lI.

Podav stručnou »anatomiic práva patronátního, přistoupím
nyní k jeho pathologii; podám totiž některé vady, které se vy
skytují

a) při vykonávání práva praesentačního,
bj při plnění povinností patronových.
*

*

*
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a)

Hlavní kořen a původ všech chorobných zjevů,
které Se vyskytují následkem vykonávání práva
praesentačního, jest právo patronů privátních, že
mohou na uprázdněné beneficium praesentovati kte—
réhokoliv ze způsobilých žadatelů, nejsouce vázáni
ternem konsistorním.
Stanoví totiž obecné právo církevní: »Quem patronus
digniorem inter approbatosjudicabit, episcopo praesentaretenetunc
— Dle toho měl by se, aby pro foro interno práv byl, říditi dle
skutečných zásluh a schopností žadatele, ale velmi často se stává,
že praesentuje soukromý patron dle vlastní libovůle, třeba nej
méně schopného a zasloužilého a jest tak činiti aspoň pro l'oro.
externo oprávněn.
Poněvadž pak privátní patronové při obsazováni beneňcií,
hleděli nejvíce na tak zvané »patronátní zásluhy: a praesentovali
jenom kněze ze svého patronátu, vznikl ztoho ten obyčej, vlastně
»abusus-, že obenehcium na určitém privátním patronátě ucházeli
se jenom duchovní, kteří na tom patronátě působili, kněží pak
z jiných patronátů vědouce napřed, jak by pochodili, vůbec se
o taková benehcia hlásiti přestali. Tak uzavírá se duchovenstvo
téměř každého soukromého patronátu za jakousi čínskou zdí
proti patronátům jiným, jest jakousi zvláštní diecésí v jedné neb
i více diecésích, a každého, kdo by z jiného patronátu na bene
ůcium jejich patronátu dostati se měl, pokládalo by téměř za
vetřelce.



Na tak zvaném veřejném

patronátě

(na farách nábo

ženské matice) této přílišné volnosti u vykonávání práva praesen
tačního není. Dle 25. článku konkordátu ze dne 18. srpna 1855

má patron tak praesentovati, »ut seligat

unum ex tribus,

quos publico concursu habito ep. ceteris digniores
judicaverit.:

Totéž platí o patronu církevním. Rozličnými

dvorními dekrety jest sice ustanoveno,

kteří kněží mají míti na

veřejnémpatronátěpřednost,ale dle dvorního

dekretu

ddto.

28. listopadu 1814 mohou se o beneficia tohoto patronátu hlásiti
také ti duchovní, kteří na patronátě soukromém službu konali.
Kdyby toho nebylo, nevěděl by mnohdy biskUp, co počíti
s duchovními, kteří často i nespravedlivě na privátních patro—
nátech ničeho obdržeti nemohou. Jsou někteří patronové k ne
oblíbeným svým duchovním tak bezohledni, jako by se snad _—
když se jim znelíbí —- odstřelovati mohli. — Kde jest tedy
patronát většinou veřejný, tam se tolik smutných následků vyko—
návání práva praesentačního nepociťuje. -— V našem království

jest více než tři čtvrtiny

beneficií patronátu

soukro—

mého, a proto jsou Škodlivé ty následky tim patrnější. Jsou
pak tyto:
'
1. V nastoupení na první benehcium jest mezi kněžími veliká
nestejnost. — Vezměte do rukou katalog diecésní a srovnávejte
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stáří nejmladších farářů anejstarších kaplanů. ——Mnohý duchovní,_
který měl štěsti,že přišel na privátní patronát ve vhodné, příznivé
době, dočekal se beneňcia třeba i za tři leta po vysvěcení. jiný
však, kterému štěstí nepřálo, musí dvacet i více let kaplanovat,
než se mu dostane malé farky. ——Příliš mladí faráři na jedné

a příliš staří kaplani na druhé straně, tot“ zajisté zjev nedobrý,

chorobný

2. Jiný chorobný následek nynějších poměrů patronátních
jest veliká nestejnost beneňcií mezi duchovními stejného věku
istcjných
zásluh. jsou (po světsku řečeno) tak šťastní kněží,
kteří přišli na dobrý patronát a postupují v krátké době na
beneficia velmi výnosná aneb aspoň dosti výnosná, ale jsou také
duchovní, kteří (zase po světsku řečeno) narodili se na nešťastné
planetě; vítr je zavál na nedobrý patronát a tak celý téměř život
musí protrávití na chudé sedmistové farce a nemohou, byt i chu—_
raví, dostati se z kraje, v němž jen oves a brambory se daří, čili
„kde lišky dávají dobrou nocc.
Proto pozorujeme mezi mladšími kněžími snahu, aby se co.
nejdříve dostali na dobrý patronát. (lo jest platno, říkají, (ovšem
zase jen v ohledu světském to myslím), třeba nejlépe působiti na
místě kaplanském, které je na patronátě o dvou neb třech farách,
čili, jak se též říká, o dvou neb třech složenich? Ceho se tam
kaplan dočeká? Musil by čekati na smrt svého faráře a ten snad
není o mnoho starší než kaplan. —- Proto jen pryč z takového
patronátu, tam není možno získati si »patronátnich zásluhc. Z té
příčiny jest to hledání »dobrýchc patronátů, z té příčiny
až příliš časté střídání se kaplanů na některých farách patronátu
.nedobréhm.

——

Někdy jest ovšem špatný postup zaviněn od kněze samého,
ale ve většině případů jsou toho příčinou nezdravé poměry patro
námi, že totiž jsou na patronátě samé chudé, sedmistové fary,
anebo, Žc jest patron nespravedlivý a že při obsazování beneficia
dá přednost mladému, méně zasloužilému, před knězem starším,
který si v duchovní správě velikých dobyl zásluh. Takové od
strčení bývá staršímu knězi velmi bolestné. A jest to odkopnutí
na privátních patronátech možné? Zajisté! Ne sice všichni, ale
přece mnozí privátní patronové mají docela jinou škálu ku po
souzení zásluh duchovenstva než ordinariát. Za horlivého neplatí
vždy svědomitý, povinností svých dbalý duchovní nýbrž bývá
takový kněz často pokládán za »jezovitua, a naopak persona gra
tissima bývá duchovní, který se dobře vyzná ve zdvořilůstkách,
který umí pana patrona dobře bavit. s ním na př v taroky hrát,
přízeň nejen paní patronky, ale ivlivuplných pánů inspektorů neb
řiditelů panství si ziskat, třeba mu duchovní správaipříliš na srdci
neležela.
3. Z těchto neblahých poměrů vychází jiný smutný následek,
že duchovenstvo na některých soukromých patronátech nemůže
dosti svobodně svých práv a povinností vykonávati, nechce-li si
u pana patrona ublížiti. —- Vidí-li kněz, že jeho postup jest úplně
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závislý na vůli patronově a případně i na jeho úřednících, ký div,
že, nechce-li po všechen svůj život zůstati kaplanem neb farářem
na nejmenším beneficiu, nucena se vidí s pány dobře vycházeti.
Zpupnost nejen patronů, ale iúředníků oproti duchovenstvu bývá
někdy až netivěřitelná.\Pi'áva farářova ohledně správy jmění církev
ního bývají úplně ignorována, farář za jakousi" podřízenou osob
nost pokládán a běda mu, kdyby se odvážil proti některým zlo—
řádům vystoupiti, na př. proti znesvěcování dne svátečního, kterým
se mnozí i jinak dobře katoličtí patronové na svých panstvích
smutně proslavili. Takovému duchovnímu dalo by se poznati, že
nemá na patronátu ničeho k očekávání. Proto mnohý kněz raději
ke všemu mlčí, práv svých ohledně správy jmění církevního ne—
užívá, o opravu kostela a fary raději se neuchází. Má zásadu:
Tace pro pace! Taková jest tedy svoboda duchovenstva násled
kem nynějších poměrů patronátních!
4. Jiný neblahý následek uzavírání se privátních patronátů
jest ten, že nemůže kněz žádati tam, kam by se nejlépe hodil.
Nejde vždy oto, aby kněz dostal beneficium výnosné, často jedná
se o to, aby síly jeho k vykonávání povinností na tom místě sta
čily Mnohý by rád zůstal, jsa slabšího zdraví, na malé farce ve
zdravější krajině, nebo na faře, kde není polní hospodářství, nebo
kde není přespolních škol, ale na většině privátních patronátů pře
stává všechna volba; chce-li postoupiti, musí jíti tam, co jest právě
uprázdněno, at' se mu to hodí čili nic; jinak at zůstane na svém.
A což, stane-li se knězi v osadě nějaká nepříjemnost! Jak rád by
jinam zažádal; ale čínská zeď privátního patronátu mu brání, žádné
beneficium se ani za mnoho let neuprázdní a permutace jest již
jen posledním a často nešťastným prostředkem!
5. Konečně jest třeba zřetel obrátiti k tomu, že nynější po
měry patronátní moc biskupa diecésního činí někdy až illusorní.
Biskup má býti generálem svého vojska; on nejlépe ví, kam který
kněz nejlépe se hodí, kam patří. Ale co jest platno, že by rád
některého kněze na místo vhodné dosadil, když k tomu nemá na
privátních patronátech dostatečné moci. Privátní patron nedbá
návrhu biskupova a maří jeho nejšlechetnější úmysly. Za nynějších
poměrů jsou ruce biskupovy presentačním právem soukromých
patronů příliš vázány. On není úplným vtom ohledu pánem
v diecési, on nemůže dosaditi na každé místo toho, kdo by tam
nejlépe patřil, on nemůže dle zásluhy kněze své odměňovati při
postupu na církevní obročí. Tot' přílišné a nedůstojné obmezování
moci biskupovy.
Tot jsou tedy nejčernější skvrny práva presentačního. Hlavní
chybou jest, že Církev není zde svobodná a proto nedivme se,že
tyto patronátní poměry bývají někdy až ostře od duchovenstva
posuzovány.
Spis »Právo patronátní: od Pravoslava Pravdomila Pravdo
datného uvádí dopis uveřejněný v »Cechm č. 182 ze dne 8. srpna
r. 1884, ve kterém nynější poměry patronátní nazývají se nejvýš
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nedůstojným nevolnictvím, pod jehož nesnesitelným jařmem úpí
naše kněžstvo. Ostře, ale přece pravdivě řečeno. — Následky vy
konávání presentačního práva na patronátech privátních jsou velmi
.smutné.
(Pokr.)
“ží—BEE?

Učení některých svatých otců a Spisovatelů
církevních lV. století o životě posmrtném.
Historicko-dogmatická studie. —-Napsal Dr. Al. Soldát.

A) Otcové východní.
V žádném kuse nebylo učení křesťanskému tak prudceatak
-často odpíráno, jako článku o těla z mrtvých vzkříšení, praví svatý
Augustin (enarr. in ps. 88. 2. n. 5). Vždyť nejen moderním ne
věrcům jest 7., 11. a 12. článek apoštolského symbolu kamenem
úrazu, ale víře naší o životě posmrtném vzpírali se již jak židovští
sadduceové, taki epikurejský Rím ba učení to bylo proximyslno
i v době víry plného středověku mnohým šlechticům francouzským.
A proto dal se r. 1196 zbožný biskup Pařížský Mořic pohřbiti
s kovovou tabulkou, nesoucí nápis z knihy Jobovy 19. 25.:
.Věřím, že Vykupitel můj živ jest a že v poslední den ze země
vstanu a zase budu oblečen koží a v těle svém uzřím Boha
svého.c
Slova Tertullianova: Fiducia christianorum -resurrectio mor
tuorum ovšem nemohou platiti o těch, kteří všecku naději sklá—
dají ve smyslný život vezdejší, těm vzpomínka na budoucí spra
vedlivou odplatu je protimyslna. Věříce pouze tomu, co smysly
chápati mohou, povrhují i nejpádnějšími důkazy Písma sv., a proto
jest na theolcgu těm a takovým také. Způsobem spekulativním,
cestou rozumu, skutečnost budoucího života našeho dokázati.
ježto však pouhé rozumové důkazy ve věcech nadpřirozeného
zjevení, bez positivního základu Písma sv. a tradice nijak ne
jdostačují, nutno obé spojiti. Astouto snahou potkáváme se skoro
u všech sv. otců, zvláště u otců IV. století v zlaté době literatury
patristické.
, Každé dogma v době výv0je svého jest takřka živým orga
nismem, majíc různé fase svého života, dějiny své. Bohem zjevená
pravda o posledních věcech člověka dospěla také teprv během
času svého nynějšího rozvinutí a plnosti. Byla to s jedné strany
vnitřní píle zjevené pravdy, která myslícího člověka vždy pobá
dala k dokonalejšímu poznávání, se strany druhé byla to potřeba
obrany, která nutila katolického bohoslovce, aby proti převráce
nému pojetí zjevené pravdy, aneb směsování se živly židovskými
a pohanskými, pravdu zjevenou hájil, pojem její určitými pevnými
avýrazy omezil, jistými terminy formuloval.

__ 500 _

Dějiny skoro každého dogmatu ukazují, jak často, ne tak
o správnou myšlénku a pojetí, ale o formální vyjádření její bylo
bojováno.
Pravda eschatologická jest pro člověka, jak právem dí Atz—
berger,*) tajemstvím, ba má charakter tajemného proroctví, líčíc
budoucnost a .život záhrobní přítomnosti a životem vezdejším,
podává duchové ve formě tělesného, aniž by v jednotlivostech
dalo se určitě rozpoznati, kde v lícni obraz odlučuje se od věci.
Aby tedy rozum zjevené eschatologické mysterium si při
vlastnil a srozumitelnějším učinil, vzal na pomoc hotovéjiž pojmy
a terminy židovské, hellenské i orientalní eschatologie. Tím vydal
se ovšem v nebezpečí, čistou zjevenou pravdu cizími živly zkaliti
a na Církvi bylo bdíti, aby tomuto pomíseni zabránila, respekt.
na pravou míru uvedla. To ovšem dělo se znenáhla. jako Bůh
znenáhla a jen dle potřeb lidstva zjevoval pravdy Své, rovněž tak
pokračuje i Církev, Bohem Samým zplnomocněná, prohlásiti za
pravdu neomylnou, co On zjevil. Tak činila při všech dogmatech,
i při dogmatě eschatologickém. Hojnost zpracované látky podá
vali všichni sv. otcové a učitelé církevní, zvláště však otcové
IV. stoleti, neboť není jednoho, který by pravdou o posmrtném
životě nebyl se zabýval, ovšem ne všichni stejným způsobem.
Kdežto jedni větší důraz kladli na způsob spekulativní, dokazujíce
pohanům více cestou rozumu i trvání duše, t. j. stanovili jak ne
smrtelnost duše tak též dokazovali, jaké jest toto trvání její vzhle
dem k minulému životu, t. j. stanovili odplatu posmrtnou, druzí
hledíce přesvědčiti židy aneb kacíře, přidržovali se více důkazu,
spočívajícího na Písmě sv. a tradici, 11největší části sv. otců však
obé jest ve spojení, jako shledáváme to u obou zástupců východní
a západní Církve: u Řehoře Nyss. a sv. Augustina.
V poměru k zajímavosti obsahu učení církevního o posled—
ních věcech málo jest jen definováno a proto v mnohé záhadě
eschatologické dlužno k sv. Otcům se obrátiti, zvláště k těm,
kteří již na úradách sněmu Nicejského budovali a samostatnými
spisy o dogmatě našem se vyznamenali a to jsou hlavně otcové
lV. století. Sumu dogmatu vyjadřuje nejkratčejivyznání apoštolské
slovy: souditi bude živé i mrtvé, věřím v těla zmrtvých vzkříšení
a život věčný.
Tyto tři články víry podávají dogmatikové katoličtí v ně
kolika thesích tohoto obsahu: Po fysicke smrti bude duše každého
souzena, skončeno bude rozhodování se a nastane stav trvalosti,
dle zásluhy, bud' blaženosti v nebi, aneb trestů v pekle, aneb do
časný stav trestů očistcových. Blaženost nebeská spočívá v bla
ženém patření na Boha pomocí záře slávy (lumen gloriae), dle
stupně zásluhy a jest věčná. Také tresty pekelné jsou věčné
a způsobují zavržencům dvojí bolest, jednu plynoucí ze ztráty
blaženého patření, druhou z pocitu ohně neuhasitelného.
*) Dr. Leonhard Atzberger: Geschichte der christlichen Eschatologie
innerhalb der vorniciin. Zeit. Freiburg, Herder 1896, pag. 5.
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Na konci věků přijde Pán slávy soudit živé i mrtvé, těla
spravedlivých budou oslavena, těla hříšných také budou vzkříšena,
avšak se známkou zavržení a hříchu. Nejen člověk spravedlivý,
ale celá příroda bude oslavena a nastane nové nebe a nová země.
Věty ty jsou de Fide. totl stav dogmatu eschatologického
za dob našich. Ipřes některé nesrovnalosti jednotlivých otců
IV. století shoduje se, jak poznáme, učení jejich s obsahem
dogmatu našeho, ba možno říci, že ani před dobou touto ani po
ní až do sněmu Florentinského r. 1439 a Tridentského nebylo
učení Církve o posledních věcech člověka tak vyvinuto a jasno,
jako ve století tom, nedivno tedy, že oba zmíněné sněmykdogma
tickým deíinicím užily tradice, u otců z té doby uložené.
Až do sněmu Nicejského, ba i po něm, byly eschatologické
názory mnohých otců a spisovatelů církevních, ze židovstva do
mladého křesťanství importovaným chiliasmem, u větši neb menší
míře zbarveny. Třeba vysloviti jen jména Papias, justin, Tertullian,
Irenej, Arnobms, Lactantius a j. a již podstatné momenty učení
chiliastického vystupují nad práh vědomí. Každý z nich mluví
o časné říši slávy, kterou Kristus na zemi na konci věků založí,
vzkřísiv prve spravedlivé, kteří obývati budou toto království
zlatému věku Saturnovu ne nepodobné. Na konci tohoto království,
které 1000 let potrvá, vzkříšeno bude všeliké tělo, nastane vše
obecný soud a věčná odplata v nebi nebo v pekle.
Jakkoli ]ustin doznává, že všichni pravověrní křesťané jeho
chiliastické názory nesdílejí, nedá se přec pochybovati, že učení
toto i počátkem IV. století ještě hojně mělo stoupenců. A ký
také div, vždyt přípověd' Spasitelova o konečném triumíu Církve
jeho, výpověď sv. Petra II. 3. 13., že vzejde nové nebe a nová
země, nekonečné pronásledování římskými císaři, v jichž kruto
vládě viděl víry plný lid křesťanský 10 litých šelem a antikrista,
Syna nepravosti, to vše nemálo přispělo k rozšíření bludné do
mněnky chiliastické.
Učení Církve z této doby, pokud se týče druhého příchodu

Kristova, omezuje se asi na tuto thesi: Království

Boží na

zemi vstoupilo v život prvním příchodem Kristovým,
stále se rozvinujíc, aby byl jeden ovčinec a jeden
pastýř; království to zvítězí nad nepřátely svými,
mnohé boje bude mu však podstoupiti a nejtěžší
s Antikristem, který brzy se zjeví, aby Krista před
cházel.
Vše ostatní o různých zjevech antikrista, o tisíciletém
trvání království Kristova na zemi, nepatří k všeobecnému učení
Církve té doby.
Nemluvíme o ostatních částech dogmatu: o stavu spravedli
vých a zavržených, o z mrtvých vstání, o soudu posledním
a dokonání světa, nebot“ vtom všichni otcové přednicejští byli
jednomyslni až na Origena a jeho stoupence, kteří smísivše zje
venou pravdu eschatologickou s hellenskou vědou, ač statečně
chiliasmus potírali, přece neubránili se bludu apokatastase.
P kr.

Haras—

(“ )
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Právní přítel a rádce.
Snůška praktických hlavně ustanovení a rozhodnutí
o věcech z oboru církevního práva.
Pořádá Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
Poněvadž bývá často na sporu, zdali je beneňciát povinen,
tak zv. menší opravy na farní budově sám dávati a z vlast—
ního uhrazovati, bude záhodno sdělíti v původ ním znění dekret
dvorní kanceláře ze dne 18. dubna 1806 č. 22.616 tvztažitě oběž
ník česk. gubernia ze dne 21. ledna 1797, odst. 2.), z něhož je

a) patrno, co by se mělo menšími

opravami

na farním

domě rozuměti & z něhož zároveň vysvítá,

b) že náleží beneficiátoviopravy
praviti.

tyto z vlastního

za—

Zmíněný „dekret zní následovně:

»chinere

Reparaturen,

mietheten Hauscs aus Eigenem

die jedem Inwohnereines ge—

zu tragen obliegen, sind: Ein

setzung einiger Fensterscheiben, Kacheln in den Oeíen, Ausbes—
serung der Thiiren, Schlósser und theilweiser Fensterstócke, Aus—
dielung einiger Bretter in den Fussboden. ——
sind von den Pfarrern

und Lokalen (Lokalisten), ohne Riicksicht, ob sie einen oder
keinen Kongrua-Uberschuss haben, ganz all ein und ohne
einen anderweítigen Beitrag zu bestreiten.: Okružník česk. gu
bernia ze dne 23. května 1806 č. 14774. Dekret tento byl vy
nesením c. k. místodržitelství ze dne 15. června 1891 č. 99.265
politickým úřadům s tím doložením připomenut, by se ho nále
žitě šetřilo a patronátním úřadům každé překročení kompetence,

zvláště v příčině menších staveb, co nejpřísněji

zakázalo

Srovn. %513 obč. zák. a okružník česk. gubernia ze dne 23. května
r 1806 č. 14.774. Občanský zákonník (; 513) stanoví o našívěci
takto: »Požívající zavázán jest, věc služebnou jako dobrý hošpodář
v tom způsobu zachovati, v kterém jí byl obdržel, & dávati ji
z užitků opravovati, doplňovati a zase zřizovati.x Netřeba podo
týkati, že ustanovení toto, jehož se příslušné úřady, jde-li oopravy

na farních budovách. obyčejně dovolávají, k věci této zcela ne
přiléhá a tím méně udává, v čem by dotčené »menší opravy.:
záležely.

Praví—lise ve svrchu uvedeném místodržitelském vyne

sení: »Auslagen fur die gewóhnliche bauliche Instandhaltung der

Pfarrháusersindvondengeistlichen Pí'riindnern aus Eige

ncm zu berichtigen,< zauzluje
se věc, čteme-li pozorně text
výše uvedeného dvorního dekretu, ještě více, — místo co by
se měla jasně a úsečně vyložiti ——neboť všeobecným

výrazem

»gewóhnliche bauliche Instandhaltung der Pfarrhiiuser »mohou se

rozuměti i značné, ba všecky opravy

na farní budově, jež

by tudíž beneficiát měl sám zapraviti, co však je v zřej mém
odporu s ustanovením řečeného dekretu &mělo se správněji a
srozumitelnějivyjádřiti, by se předešlo nedorozumění,
jež by
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časem mohlo z toho pojíti, zvláště když by tento důležitý dekret
nebyl po ruce, by se mohlo v daném případě zjíStíti, co vlastně
v podobných příčinách, jako jest případ náš. stanoví a které
tudiž opravy na farní budoyě povinen je beneňciát z vlastních

prostředků

zapraviti. Usečnost a srozumitelnost postrádá se

v dotčeném výnose tím více, an se k jmenovanému dvornímu
dekretu výslovně táhne a na jeho přesné
šetření se vším dů—
rázem naléhá.
*

*

*

Původní znění jmen rodinných neboli příjmení
nesmí při zápisech nebo ve výtazích matričních býti

měněno

(česká jména pon ěmčována ani německápočesťována), an
by se tím a) stěžoval vojenský přehled
branců a mužů
]; vojsku již odvedených, a i b) v ohledu občanském

ním

a práv

mohly snadno vzejití z toho nepřístojnosti, jež by mohly

práva a nároky osob, jichž se týče, valně poškoditi,
mnohdy
dokoncei právo jejich úplně vyvrátiti. Za tou příčinou,jakož
i, aby matriční zápisy a ektrakty měly žádoucí spolehlivost.
jest duchovním správcům při těchto zápisech jakož i, vydávají-lí
nějaký matriční list, původního znění ia způsobu psaní) příjmení

přesně šetříti,
v šetřov

an by jinak zavedenobylo proti nim trestní

ání. Nařízení českého místodržitelství ze dne 7. května

r. 1886 č. 94.195.

*

*

*

je-li obec jinam právně přifařena, nemůže považovati
se za samostatno
u obec farní a je povinna na stavbu fary,
k níž je přifařena, dle konkurenčního zákona přispívati, třeba měla
a) svůj vlastní kostel, ') při němž ustanoven je ad nutum amo—
vibilis exposita, třeba b) vedl tento vlastní matriky a měl vlastní
úřední pečeť a třeba c) při uprázdnění takové expositury zvláštní
kostelní a expositury se týkající inventář se vzdělával a nově usta
novenému expositovi bez intervence vlastního faráře odevzdával,
poněvadž tyto momenty právní samostatnost takové expositury

nedokazují
a též nejsou důkazem, že by státní správa tuto
Samostatnost mlčky byla uznala.
Správní soud dne 25. dubna

1889 č. 1523. — Z tohoto rozhodnutí spolu plyne, že obce, jež
mají sice svůj (filiální) kostel, při němž ale není kanonicky usta
novený exposita &pri němž vykonává duchovní správu jejich vlastní

farář excurrendo,

jsou dle toho rozhodnutí tím více povinny

na stavbu farní budovy konkurencí přispívati, leda by se mohl při.
padající na ně příspěvek ze zádušní pok'adny jejich (ňliálního) ko

stela zapraviti. Zdali se to s vůlí zakladatele
těchto degra
dovaných farních kostelů a s obj ekt i vným právem snáší, jest
ovšem jiná

otázka a bylo v těchto listech častěji vyloženo. Nesmí

se totiž nikdy pustiti

ze zřetele,

že staré dekrety, o něž

') Který přivtělením farní osady k osadě jiné přestal
býti sam 0
statn ým farním kostelema stal se na farním kostele této osady v ohledu
kanonickém zá vtslým, čih jak obyčejně se říká, kostelem filiálním.
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dosavadní »státo-církevníc a mnohdy povolnější, než by se dle
práva slušelo, i církevní praxe v tomto ohledu opírá,
a) pocházejí vesměs z doby Církvi svrchovanč nepřátel

ského josefinismu,

čímž je ráz jejich dostatečněoznačen;

b) že byly tyto dekrety vydány za zcela zvláštních

po—

měrů a časových okolností, jež dávno minuly a pro
dobu nynější se nehodí;
c) zvláště padá na váhu, že byly vydány pouze pro jednot

live zvlášť způsobilé

případy,tak že je jejich generaliso

vání a upotřebe ní za zcela jiných časových i práv
ních poměrů ave zcelajiných případech neodůvodněno
-a nemístno;
d) k tomu přistupuje, že ony výnosy o zabírání majetku ko
stelů »íiliálnícha ve prospěch kostelů jiných
1. tehdejšívládavydala zcela o své újmě & beze všeho

ohledu

na církevní

právo,

dle kteréhož náleží Církvi ma

jetek církevní samostatně spravovatí a o jeho upotřebení svéprávně
rozhodovati, a že dotyčné výnosy

2. prostě »dekretovalaa beze všeho svolení neb jen
sebe menšího spolupůsobení
příslušných církevních orgánů,
by si pomohla na okamžik z nesnází, následkem zabrání církev
ního majetku se všech stran se valících;9)
e) i dle samého zákona ze dne 7. května 1874 (ř. z. č. 50)

541 a 42 má zádušní jmění spravovati příslušný farář,

farní

o s a d a a p a t r on kostela,“l kteřížto činítelové jsou tudíž k o m

petentní

rozhodčí

o tom, jak by se mělos tímto jměním

a důsledně i s jměním v šanc vydaných ůlíálních kostelů hospo
dařití a nakládati a zdali smí se ho ve prospěch cizíc h kostelů

a cizích
patronů, vzhledem k filiálním kostelům, vlastně na
patronů, užiti.
(Pokr.)
') Srovn. naše pojednání »O ňliálních kostelích a jejich právních po
měrechc v tomto časopise, ročník IV.

“) V tomto

pořádku

uvádí sám zákon osoby, jež mají vésti správu

zádušního jmění, čeho třeba si dobře povšimnouti a v pádu potřeby vůči
jistým praetensím s přiměřeným akcentem k tomuto seřadční poukázati.
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Narodil se (_ln_e24. ledna |844, vysvěcen dne IZ. srpna 1873Ljmenován
knižetem-arcxbxskupem dne 21.května 1885, zesnul v Pánu 25. cervna 1899.

Listy homileíiické.
„%ĚHF
Svátek Navštívení Panny Marie.
(Neděle VI. po Sv. Duchuý)

Máme bližnímu nejen dobře přáti, ale i skutkem
napomáhatí.
»Za onoho času povstavši Maria odešla
s chvátáním na hory do města Ju
dova.<
Luk. 1, 39.

jak nesčíslné jsou dary a milosti dobroty Boží! Kdo může
spočítati, kdo pochopiti, kdo vypověděti všecko, čím dobrotivý
Bůh nás obsypává! Vše, co máme, co vidíme, hlásá nám tuto
dobrotivost Boží. () této duchovní dobrotivosti Boží k lidem
čteme v dnešním svátečním evangeliu. Pán Ježíš za času pozem
ského putování Svého všude. kdekoliv se objevil, dobře činil,
všude požehnání a blaho mezi lidmi rozséval. Ano, prve nežli na
svět přišel, již dobročiněním ohlašoval příchod Svůj. Tak Maria
Panna již při svém početí od hříchu prvotního zůstala neporušena,
ano po celý život hříchu prosta; tak když v životě matky ještě
Pán Ježíš se nacházel, oblažen byl skrze ]eho příchod celý dům
Zachariášův. Byloť to zajisté působení dobrotivosti Pána Ježíše,
které vedlo Matku Boží Marii Pannu k oné návštěvě daleké do
města Judského. Spasitel světa, uzavřen ještě v životě mateřském,
naplňuje všecky dobrodiními. Jan Křtitel v lůně matčině byl po
svěcen, od hříchu očištěn, tak že zplesalo nemluvňátko, dotknuto
milostí Boží. Alžběta jest naplněna a osvícena Duchem Svatým,
tak že poznává a blahoslaví v Marii Matku Boží: »Požehnaná jsi
ty mezi ženami. a požehnaný jest plod života tvého. A o'dkud mi
to, že matka Pána mého přichází ke mně?“
Této návštěvy Marie Panny, která i pro ní i pro celý dům
Zachariášův stala se radostnou a šťastnou, konáme dnes památku
a slavnost: a vizme tedy dnes, jaké naučení si můžeme vzítí
2 Marie Panny při jejím navštívení u Alžběty. O tom budu mlu—
viti ve jménu Páně.
„Rádce duchovní.
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Pojednání.
Bylo to nedlouho po onom velešfastném dnu, když anděl
Boží s nebe sestoupil do Nazareta, aby Marii Pannu pozdravil
a jí zvěstoval poselství, že počne a porodí Syna, jenž bude Synem
Nejvyššího Nejprve ulekla se takového poselství, když ale slyšela
od anděla, že to jest vůle Boží, svolila dívka pokorná, a stala se
Matkou Boží. >Pán s tebou,: řekl jí anděl. Syn Boží v životě
jejím stal se člověkem, pokoj a blaženost nebeská naplňovala
srdce jeji. Ale to jest vlastnost srdce lidského, že i v Štěstí
i v neštěstí hledá někoho, komu by svou radost pověděti, v ne
štěstí sobě postěžovatí mohl. A jest to dobrá vlastnost jest to
znamení srdce dobréhoanezkaženého, když dle slov sv. Pavla ra
dujeme se s radujícími a pláčeme s plačícími. Tak i Maria Panna
vyvolila si příbuznou svou Alžbětu, aby jí zjevila radost srdce
svého. Vždyť i anděl Gabriel jí zvěstoval, jak i Alžběta od Boha
jest obdařena; tedy i Alžběta má jí co povídati o vlastním štěstí.
A proto odešla na hory 5 chvátáním, a vykonala dlouhou ob—
tížnou cestu z Nazareta do judska. Radost ze štěstí svého i Alžbě—
tina, & láska k příbuzným učinily jí cestu tu lehkou. [ vešla do
domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Moji drazí! i my, když
se sejdeme, pozdravujeme se, vítáme se. Pozdravení jest důkaz
společné lásky a úcty, a proto máme každému na jevoldáti toto
znamení své dobromyslnosti. Ale mnoho na tom záleží, jakého
pozdravení užíváme. Písmo sv. nám sice nepraví, kterými slovy
pozdravila Maria Panna Alžbětu, ale nelze si jinak pomysliti, než
že to bylo pozdravení zbožné, pozdravení jménem Božím; a že
tomu bylo tak, dotvrzují i veliké účinky, které mělo pozdravení
Panny Marie. Nebot' jakž uslyšela Alžběta hlas pozdravení jejího,
zplesalo nemluvňátko v životě jejím a naplněna jest 'Alžběta
Duchem Svatým a zvolala hlasem velikým. 7.e byl Jan v životě
matky posvěcen, že Alžběta naplněna jest Duchem Svatým a po
znala věci tajné, světu neznámé, to byly následky zbožného po
zdravení Marie Panny. ] my, nejmilejší, na to hled'me, aby naše
pozdravování bylo vždycky jménem Božím. Tak zajisté nábožní
předkové naši zanechali nám v pozdraveních krásný příklad, kterak
oni jedině Bohu vše připisovali, jedině od Boha všecko očekávali.
A v tom zajisté leží moudrost největší; neboť co jest platno všecko
přání a mluvení lidské, jestliže Pán Bůh k tomu nepřičiní Svou
moc. Bohužel, že nyní' lidé v pošetilosti a nevěře své namnoze
vymýšlejí si nových způsobů pozdravení, v nichžto o Bohu se ne
zmiňují, ale z nichž páchne světáctví, v nichž často i lež se ob
sahuje. jsouť to prázdná slova. Bohužel, že tato moda, účinek
to nevěry a bezbožnosti, již i po vesnicích sc rozlézá mezi těmi,
kteří, chtějíce se zdáti osvícenými, nechtějíjména Božího ani vyslo
viti, a tím ukazují svou pošetilost & nemoudrost. Vy, moji drazí,
takových světáckých, ničemných, prázdných pozdravení si ne
oblibujte, ale věrně se držte našich zbožných staročeských pozdra—
vení, z nichž každé jest kratičkou modlitbou. jet-to zajisté mo—
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dlitba 'chvály, když pravím k druhému ono nejkřest'anštější; »Po
chválen bud ježíš Kristusa jest to modlitba prosebná, když ři—
káme: Dejž vám Pán Bůh všecko dobré, pozdrav vás Pán Bůh,
pomoz, naděl vám Pán Bůh. A může býti lepšího pozdraveni,
než takováto modlitba k Bohu za bližního? Proto dle příkladu
Marie Panny nedržte se oné pošetile mody, ale každé vaše po
zdravení at se děje jménem Božím.
Ale když dále pozorujeme, kterak navštívení Panny Marie
stalo se štěstím, milostí pro Alžbětu a jana Křtitelele: tu nám
plyne ponaučení, že nejen pozdraviti, t. j. vše dobré přáti máme
bližnímu, ale že máme také dle možnosti skutkem pomáhati,
skutkem prospívati, jak nás Písmo sv. napomíná: »Nemilujme
slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou.<< Zvláště když nás
potká něco radostného, když nás Bůh naplnil hojností, štěstím:
tenkráte máme pamatovati, abychom i bližnímu učinili něco do
brého, zarmouceného potěšili, nuznému přispěli, tak aby s námi
radujícimí se i jiní se radovali; potom i my budeme hodni, aby—
chom v zármutku a těžkostech i od Boha i od lidí obdrželi útěchy
a pomoci.
A ještě jednou pohleďme na Marii Pannu při jejím navští
vení. Alžběta největší chválu & velebeni pronáší na Marii, ona ji
blahoslaví nadšenými slovy: »Požehnaná jsi ty mezi ženami. A od—
kud mi ta milost, že matka Pána mého přišla ke mně. A blaho
slavená jsi Maria,. žes uvěřilax A jak mnoho ty chvalořeči vážily,
poznáme ještě více, když si uvedeme na mysl, kterak před světem
Alžběta byla daleko vznešenější nad chudou ženu tesařovu. A hle,
tato v celém ]erusalémě vážená paní tak se pokořuje před 'mladou,
chudou příbuznou, že si za milost pokládá její návštěvu, neboť
v ní poznává Matku Pána svého, Matku Boží. A kterak přijímá
Maria Panna tuto vznešenou chválu? Snad se proto povýšujeř
Ach nikoli! Ta panna pokorná, jež při pozdravení andělově 5 po
níženou myslí zvolala: »Aj, já dívka Páně, staniž se mi podle slova
tvého;<< ta i nyní zůstává v pokoře, a čím větší chvály o sobě
slyší, čim výše od Boha jest postavena, tím více ona sama se po
nižuje; ona všecko to jediné Bohu přičítá, sebe, zásluhy své za
nic pokládá. Blahoslavení Alžbětino vzbudilo v ní vděčnost k Bohu,
a ona Duchem Svatým naplněna volá slova překrásně modlitby:
.Velebí duše má Hospodina, a plesá duch můj v Bohu Spasiteli
svém; neboť veliké věci učinil mi ten, jenž mocný jestla ——
Učme

se, moji drazí, od Marie Panny pokoře a poniženosti, které jest
nám velmi zapotřebí. 'Nebuďme tak zpozdilí, abychom snad pro
nějaké přednosti, jež na sobě nalézáme, anebo pro které jiní nás
chválí, chtěli se vynášeti, chtěli pyšněti. Co máš člověče, čehos
nevzal? A vzal-lis, proč se chlubiš? »Bsze máe'nic nemůžete
učiniti,c pravi Kristus Pán. A proto vše, co dobrého na sobě
máme, nebo činíme, všecko to od Boha pochází, a nám sluší,
přeci Bohem se pro to ponižovati. Bohu za to děkovati. Dle pří
kladu Marie Panny zachovejme vždy napomenutí žalmisty Páně:
»Ne nám, o Pane, ale jménu tvému budiž čest a chvála.. A tak
33*
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tedy od Marie Panny se učme; zbožnému pozdravování se, účin—
livé lásce k bližnímu a pokoře, která čest a chválu Bohu vrací.
Pak i my budeme hodni, aby nyní i v hodinu smrti navštívila
nás svou mocnou přímluvou Maria Panna, abychom mohli zvolati:
»Diky Bohu, že matka Pána mého přišla ke mné.< Amen.
1—Jan

Herčik.

Neděle Vl. po Sv. Duchu.
Nač pamatovati

m'áme, patřice I. na pole, 11. na žence.
„Požehnal sedm chlcbů a kázal před
ně klásti.:

Mk. 8, 7.

Přede vším představtež sobě, milí křesťané, živou myslí do
brotu a lásku všemocného Boha, a pomodletež se se mnou v duchu
zkroušenosti takto: »Dobrotivý Bože! ty se otcovsky o nás ne—
hodné stvoření staráš, přijmiž vřelé od nás díkylc — Pak nahléd
nětež v dnešní sv. evangelium a rozjímejtež sobě příběh vám tuto

vypravovaný ústy evangelisty Páně.
Táži se vás, milí křesťané, co se vám zde vypravuje, co se
vám zde vykládá? Vypravuje se vám, kterak Pán ježiš, tento
neskonale dobrotivý ježiš, sedm chlebů & několik rybiček Svou
všemohoucností tak rozmnožil, že »postačilo k úplnému nasycení
čtyř tisíců mužům Mk. 8, 9. A podobně:
Kdo se aspoň poněkud poohlédnul ve sv. evangeliu a sobě
povšimnul posvátného čtení na IV. neděli postní, tent pozná, že
se tam podobně vykládá o rozmnožení »pěti chlebů ječných a
dvou rybiček, čímž okolo pěti tisíců nasyceno jest by'lo.< jan 6, 9.
Proč to? Proč se nám stejný příběh po dvakráte před oči staví?
Poznejtcž tuto v Kristu shromáždění moudrost a obezřetnost
Církve Boží, kterážto všude se objevuje jako starostlivá matka. '
Na [V. neděli postní uvádí ona nám na mysl zázračné na—

sycení chlebem pozemským, proto, že i my oVelikonoci nasycení
býti máme chlebem nebeským v předůstojné Svátosti oltářní. —
Dnes ale předkládá ona nám zázračné nasycení proto — co my
slíte, milí křesťané, proč? __ Než nevíte-li, že se právě v tomto
čase sklízí s pole ovoce, celoroční naděje rolníkova, že máme
žně? — Ille! tedy právě proto, že máme žně, že Bůh požehnal
úrodu zemskou, uvádí se nám na pamět zázračné rozmnožení
chlebů v dnešním sv. evangeliu. jako tedy, milí křesťané, dobro
tivý Pán rozmnožil chleby aljimi všechen zástup nasytil: tak po
dobně vidíme nyní, kterak zrnko obilní rozmnoženo a k našemu
nasycení určeno.
Než právě tento žňový čas podává nám krásnou příležitost
ku posvátnému rozjímání. Budeme tedy sobě rozvažovati, nač pa
matovati máme patřice

I. na pol e,
II. na žence.
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Pojednání.
1.

Bez odporu náležejí žně k nejradostnějším a toužebně očeká
vaným časům pro hospodáře, a sice, protože v nich uskutečněna
jest jeho touha, jeho žádost, jeho potřeba. Za tou příčinou ko
návaly se také na důkaz radosti, spolu ale též na důkaz nábo—
ženské vděčnosti u starých hned pohanů V čas žní rozličné slav—
nosti, tak zvané »obžínkye, kteréžto židům, u nichžto bohovláda
panovala, zákonem Božím nařízeny byly. jak ale to vyhlíží,
v Kristu shromáždění, u nás křesťanů? U nás zachovaly se toliko
nepatrné zbytky této slavnosti, tak zvaná >>dožatá<, kteráž pozů
stávajíc v jídle, pití a v dovádivosti pražádného nemá nábožen
ského rázu. A nebylo by snad žádoucno, milí křesťané, aby tato
vaše radost v čas žní též proniknuta byla sv. věrou, duchem ná
boženským? Nebylo by žádoucno, abyste svou vděčnost za úrodu
nám udělenou netoliko světským veselím, nýbrž náboženským
skutkem osvědčili? A k tomu zdaž vás již nevzbuzuje pohled,
jakýž vám poskytuje pole obilné?
Toť zajisté, milí křesťané, vznešený, nebeský pohled na pole,
na němžto zralé obilí v zlaté se leskne barvě, jehožto plné klasy
jsou nakloněny a dosti lehounkým větrem se kolébaji. »Ach Bože
našla vzdechnouti musí zajisté pozorovatel obilného pole, »jak
mocný, jak dobrotivý jsila ——Tedy pohled na pole v čas žní
připomíná nám předně všemocného Boha.
Neboť kterak možná, aby jedno zrnko vložené do země vbo
hatý vyrostlo klas se sterým užitkem, leč všemohoucností božskou?
Kterak možná, aby seménko do země vloženo, tam ale umrtveno
a porušeno zase obživlo a na štíhlém stéblu mnoho zplodilo bra—
tříčků a sestřiček? Zdaž to nepůsobí všemocný Bůh.= Kterak
možná, abychom rozsévajíce jednu měřicí 7, 8 i třebas ještě více
klidili měřic? Zdaž tuto nevládne všemohoucí Bůh? Není-li to
zázrak podobný tomu, jejž učinil Pán ]ežíš v dnešním svatém
evangeliu? Tento zázrak nebude zajisté žádný v pochybnost bráti,
jelikož 7 chleby nasytiti čtyři tisíce mužů nedovede žádná duše
lidská, žádný i sebe prohnanější kejklíř, protože k tomu všeliká
přirozená moc a síla nepostačuje., A rozmnoží-li se zrno obilní na
poli, tak že tisícům a milionům lidí poskytuje potravu a živnost
na celý rok, neměl-li by toto býti žádný zázrak, neměli-li bychom
v tomto viděti všemohoucnost Boží? V pravdě, milí křesťané,
jako padání manny a hejno křepelek na poušti byl zázrak; jako
rozmnožení oleje a mouky u vdovy Sareptanské za času Eliáše
byl zázrak; jako rozmnožení chleba a rybiček za času Krista Pána
byl zázrak: tak podobně rozmnožení zrna obilného jest zázrak,
v němžto zračí se všemohoucnost svrchovaného Boha. A ne
býváme-li snad na tuto všemohoucnost upamatováni pohledem na
pole v čas žní?
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Než za druhé pohled na pole pamatuje nás na lásku a do
brotu Boží.
Pozastav se poněkud, milý křesťané, u pole, na němžto obilí
dozrává. Nejsi-li úplně tupého a mdle'ho srdce, musíš sobě při
pohledu tomto něco pomyslit A co? Ty vidíš zde veliké množství
plných klasů, v klasech nalézá se tisícero a tisícero zrnek, a tato
zrnka určena jsou pro tebe, pro tvůj dům, pro tvou rodinu, pro
tvoji výživu. Kdo ti to dal.> Ovšem na tomto obilním poli lpí
tvůj pot, tvá práce, tvá starost, tvá hospodářská rozvaha: ale věz
spolu, že na této půdě lpí též kletba a zlořečeni Boží. A nicméně,
milí křesťané, toto zlořečení proměnilo se v čas žní v úrodu,
v požehnání. Boží. A béře-li toto požehnání snad svůj původ od
rukou lidských a jejich pilnosti? 0, v Kristu shromáždění věřící,
srdce mi praví, »že ani ten, kdož sází, jest něco, ani ten, kdo
zalévá: ale Bůh, jenž dává vzrůst.< l. Kor. 3, 7. Bůh tedy dává
vznik, vzrůst a zdar úrodě zemské a sice beze všech našich zásluh.
Divte se, milí .křestané, této neskonalé dobrotč a štědrotě nebe—
ského Pána! Ty člověče pracuješ sice a se namáháš, ty sice pře
mýšlíš a ruku k dílu přikládáš; ale v této své práci, v těchto
svých mozolech nehledej žádné ještě zásluhy, pro kterouž bys
úrodu země právem sobě přivlastňovati chtěl. Nýbrž při své při
činlivosti pozdvilmi tam vzhůru svou mysl, a maje na paměti do—
brotivého Boha, zvolej: »Oči všech v tebe doufají, lIospodine,
a ty dáváš jim pokrm v čas příhoclný.< Zalm 144, 15. Pohled
tedy na pole v čas žní připomíná nám dobrotu a štědrotu laska
véhO'Boha.
Posledně pohled na pole v čas žní uvádí nám na pamět dů
ležitou pravdu evangelia, kterouž nám Sám Syn Boží Kristus Pán,
vysvětliti ráčil v podobenství o rozsévači a koukoli. Mat. 13, 38.
Pole, kteréžto se před tebou, milý křesťane, rozkládá, jest svět,
obilí pak na něm dozrávající jsme my lidé. Ach, milí křesťané,
jak nám bude, až přijdou andělé Boží, tito ženci nebeského Pána,
a nás žíti budou pro nastávající soudl Budeme-li potom shro—
mážděni do stodoly nebeské čili uvrženi do peci ohnivé? Na tuto
otázku odpověz sobě sama, milá duše křesťanská!
jako tedy pohled na pole v čas žní vzbuzuje v nás spasi
telné myšlenky, tak podobně pohled na žcncc naplňuje nás po
svátnými city. A o tom v díle

ll.
Díváme—li se na krajinu bohatou na obilí a jiné plodiny
zemské, tu pravíme, že zde dobře býti musí, že zde je jako v ráji.
Ovšem, v Kristu shromáždění, že zde jest jako v ráji, ale přece
ráj to není. Ten jsme ztratili & hledání ho nás mnoho potu,
mnoho práce, mnoho namáhání stojí. Toliko, Bože, dej, bychom
ho také někdy šťastně nalezli a dosáhli! A že jsme pro neposluš
nost, pro hřích, pro svévolnou nezdrželivost našich prvých rodičův
ráj byli ztratili, uvrženi byvše spolu v bídu, trampotu a práci
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hrdelní, tot" svatá pravda. A nebýváme-li na tuto pravdu upama
továni, patříce na žence?
Se shrbeným, hluboce k zemi nakloněným tělem, s těžkými
krůpějemi potu na tváři od slunce vysmahlé. s prahnoucími ústy
drží ženci v'mozolovité ruce srp anebo hrabici, aby přetínali stébla
zlatolesklé pšenice. Padající obilí nemohouc odolati ostrému ná
stroji šustí, klesá a mnohý horký pot svlažuje ho ještě na smutném
strništi. Hle, v Kristu shromáždění, tuť pokuta za hřích, tu trest
za pýchu, jakouž člověk nad Boha vynésti se chtěl! Tut máte
uskutečněný hrozný ortel, jakýž Bůh nad neposlušným člověkem
pronesl, řka: »V potu tváři své jisti budeš chléb.: [. Mojž. 3, 19.
Aj tak tedy, milí křesťané, kdykoliv patříte na žence, vzpo
meňtež sobě na hřích Adamův, jenž nás do tak bolestného uvrhl
neštěstí, vzpomeňtež ale spolu sobě, že toliko namáháním, zapí
ráním sebe, toliko potem pilnosti a pracovitosti lze zadost učiniti
povolání svému. A toto jest to druhé, k čemu nás pohled na
žence vzbuzuje.
V čas žni panuje mezi lidem neobyčejná pilnost. Od první
ranní záře až k posledním červánkům večerním vídáme lid na
poli, kterak s úspěchem a s jakousi dychtivostí žne, seče, váže
a sváží. ]e—liobloha šedými zatažena chmurami a mraky, je-li po
časí nestálé &deštivé, ach, milí křesťané, jaká úzkost, jaká starost
svírá srdce hospodáře, jaký pláč a nářek rozléhá se po vsích a
dědináchl A proč? Domníváme se v slabé s_vévíře, že úroda
snad na zmar již přijde, a u sebe pravime: »Cas tak pilný a já
nemohu činiti ničehožlc A nebesa zavarujte! Chraň Pane Bože!
abychom práci, pilnost a bedlivost v čas žní pokládali zajakýsi
trest anebo pokutu. Nikoliv: nýbrž my ji uznáváme za svou po
vinnost vědouce, že kdo podle apoštola národů »nepracuje, nemá
ani jístic, vědouce, že bychom, neklidíce ničehož, zimního času
hlad a nouzi trpěti musili.
Proč ale, milí křesťané, nejsme rovněž tak pilní za času po
všechného svého života? Proč se rovněž tak bedlivě nestaráme
o věci nebeské, o věci duševní, jako o věci pozemské? Ach,
milí křesťané, čas krátký jest, příliš malá lhůta nám ku práci
určena! A nemáme-li snad v tomto čase hodně mnoho dobrých
nashromážditi sobě skutků, nemáme-li snad hodně mnoho krás
ných sobč zamilovati ctností? ——Pročež patříce na žence v čas
žní. rozněcujmež se k pilnosti a bedlivosti v celém svém životě.
Konečně pohled na žence uvádí nám na pamět jeden pěkný
příběh z Písma sv. Vímt, že tento příběh za našich hmotných
i materielních časů, kdežto pro samou lásku jeden druhého z ka
bátu by svlékl, kdyby mohl, kdežto jest zásadou: »všecko mně,
tobě ale niec, že tento příběh málo nalezne ohlasu a,ještě menší
snad platnosti: než což to vadí. abych vám ho nesdělil? Nezů
stane-li snad pravda povždy pravdou? Jest to, milí křesťané, příběh
o žencích výborného, šlechetného hOSpodáře, jménem Booz, a
o chudobné vdově, jménem Ruth. Ruth 2, 1. Booz totiž dovolil
chudinké ženě sbírati klasy na svém poli, ano i rozkázal, aby

—»-- 512

ženci »naschvál povrhli ze snopů, a ležeti nechali, at bez zahan—

bení sbírá a žádný jí nedomlouvžu

Ruth 2, 16. jak ale to vy

hlíží za časů našich? Cítáme—li mezi hospodáři mnoho Boozů?
Ach, milí křesťané, velice vzdáleni jsme od časů, kdy sdílnost
a křesťanská štědrota domovem byla. A bylo by toho i nyní

třeba; snad by potom chudina nepřibližovala se až k samým
mandelům!
*

*

*

Učinili jsme tedy rozjímání, přiměřené nynějšímu času. Po
znali jsme, že pohled na pole v_čas žní nám připomíná všemo—

houcnost a dobrotu svrchovaného Boha, že nám připomíná svatou
pravdu, že i my jako obilí od ženců, sežati budeme k životu věč—
nému. V díle ale druhém poznali jsme, že pohled na žence nám

připomíná hřích
máme v dobrých
chávání a sbírání
Milost Pána

jakož i horlivost, kterouž vždy najevo dávati
skutcích. A po'sléze podotknul jsem něco 0 ne
klasů na poli.
našeho ježíše Krista atd. Amen.
'j' Ant Dudik, děkan ve Vyškově na Moravě.

Neděle Vll. po Sv. Duchu.
Ze hříchu žádný užitek.
»jakýžjste pak měli tehdáž užitek z toho,
zač se nyní stydítcřc
'
Rím. 6, 21.

Kdo čte 5 pozorností epištoly sv. Pavla, žasne nad jeho hlu
bokou moudrostí! K lidem osvíceným mluví ve slohu vznešeném,
k lidu pak prostému užívá slov nehledaných, aby snadno nalezla
cestu do srdce a připravila půdu sv. evangeliu. Nebylo národa,
jemuž by sv. učitel nevyhověl. Sv. Pavel znal jeho životní poměry
a tužby, jeho dobré vlastnosti i hříchy, ——dle toho se ve svých
kázaních řídil a psal své apoštolské listy.
,

Pozorujme dnes! Epištola psána jest do středu pohanského
moře, do Babylona v západním světě, jemuž jméno Rím. Tam ze—
jména bylo sídlo nepravosti. V Rímě byla Církev jako něžné kvítko
mezi kopřivami. Bylo nebezpečí, aby snad útlou bylinku nezničil
pohanský mráz, aby se nepokazila v náruživých zábavách a láka
vých vnadidlech, jimž teprve nedávno začala odvykati. ,.Pastýř byl
snad tehdy vzdálen od svých oveček, a proto sv. Pavel důrazně
napomíná věřící, by zůstali věrni Kristu Pánu i v největších po
kušeních. Ať si zachovají posvěcující milost,již obdrželi na křtu sv.,
ať pamatují, jak ošklivý jest veškeren hřích! Zejména památná

jsou slova: »jakýž jste pak . . . .?c
'
„„
Vzpomeňte, jak jste se styděli za sve pohanske hříchy, když
jste poznali jejich ničemnost? A jaký jste z nich měli užitek? Ni
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žádný, _ jen škodu,
velikou ŠkOdU. ——jako vůbec z každého_
hříchu nemá člověk ničeho nežli škodu! Snad bude toto naučení
také pro nás spasitelno. Uvažujme!

Pojednání.
Věru stálo by za to, by člověk často si opakoval, jak ošklivý
jest každý hřích, a že na něm není nic užitečného. Co se zdá
krásné, jest jen na povrchu, uvnitř pak jest toliko hnilobaa plíseň.
jaký užitek má člověk z nepravosti proti 6. přikázaníi> Snad
ta hanba, zlé svědomí, nemoc . . .?
jaký užitek má kdo z opilství, z klení, rouhání? Můžeš
uvésti kterýkoliv hřích a podrobiti jej soudu sebe důkladnějšímu,
pravého užitku nenajdeš. Arci člověk nehřeší bez nějaké aspoň na
děje, že najde ve hříchu jakousi rozkoš, ——aletato rozkoš nemůže
býti ani porovnána s nesmírnou Škodou, která kráčí v zápětí.
'
Každý hřích zbavuje duši největších klenotů a zároveň volá
do nebe o potrestání.
1. Sotva člověk hřešil, oloupena jest duše o bílé roucho ne
vinnosti, které obdržela na křtu sv. A víš, křesťane, co tato ztráta
znamená? ——Král Pyrrhus zápasil s Rímany. Po krvavé bitvě byl
vítězem. Než na bojišti zůstalo mu tolik bojovníků, že zvolal:
eště jedno takove vítězství, a jsem ztracen! Co mu platno bylo
vítězství, když zároveň jeho moc a sláva byla podkopána! —
Člověk touží po ovoci zapovězeném a vede boj proti Pánu Bohu.
Když pak proti zákonu Páně provede svůj hříšný skutek,domnívá
se bláhovec, že nad Bohem zvítězil. Nepováží, že právě tehdy
podkopával si svou slávu. jeho čest, jeho svatost, co jej činilo
bohumilým

a vznešeným,

——milost posvěcující — jest ztracena.

Než není ještě na neštěstí dosti. Když člověk hřeší. jeho
dobré skutky pozbudou vší ceny, ta tam jest veškera zásluha pro
království nebeské. Dokud byl člověk v milosti posvěcující, každý
dobrý skutek byl drahocenným penízem, — bylo-li skutků mnoho,
jaké duchovní bohatství! A hle, sotva hřešil, z boháče stává se
největší chudas! Představ si, hříšníku bohatce! Má dům, pole,
luka a ještě značný kapitál. A vstane jednoho dne, dovídaje se,
že mu všechno bylo vzato, že mu nadejo'e největší nouze. Achceš—li
míti obraz skutečný, představ si starozákonního joba, jenž přišel

z dopuštění Božího 0 syny, dcery, stáda,-'zkrátka o vše, bai osvé
zdraví a lásku svých přátel. A takovým jobem jsi ty, sotva jsi
spáchal těžký hřích. jen jediný prostředek, jak by ztracený poklad
nabyl opět ceny, ——opravdové pokání.
2. Horší však jest ještě trest, který hříchu kráčí v zápětí.
Duše jest poskvrněna. — 'a nic nečistého nevejde do království

nebeského. Slunce štěstí pomine, červ svědomí hlodá, ve snu
straší přízraky pekelné. A kdyby v tom čase přišla smrt, nastane
věčné neštěstí v ohni, který nehasne.
Snad aspoň ve světě nějaké blaho ze hříchu? Sotva. Vzpo
meňme na hanbu, strach, jak se hříchem zdraví kazí, předčasně
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volá smrt. jaké to blaho na světě, když při plném poháru hrůza
jímá a nepokoj' svírá srdce?
K tomu hříšník, čím více zabředne, tím méně jest schopen
ctnostného života a probuzení ze hřišného spánku. jak často do
staví se největší proto duševní trýzeň, ba i zoufalost!
A mohl míti při poctivé práci takořka ráj na světě, kdyby
nehřešil. Proč trhal tedy ovoce zapovězené, když jest tak kyselé,
a když k vůli němu ztratil ráj?
() byl-li kdo z nás kdy tak zpozdilýrn, ať upřímnými slzami
smyje svou nepravost a varuje se vší snahou, by zase do ní ne
upadl. Ať si opakuje denně slova sv. apoštola Pavla: n]akýž jste
pak . . .: Zádný užitek„jen škodu nesmírnou.
chraň nás, Bože,
před opětným

pádem!

Amen.

Boh. Tomíček.

Svátek svatých CyrillaaMethoděje, apoštolů
slovanských. *)
Sv. Cyriii a Methoděj nastoupili úřad svůj apoštolský
v národě českoslovanském s obětavou láskou k národu
našemu a s věrnou oddaností k. sv. Otci křesťanstva.
»Potom vyvolil Pán i jiných sedmdesáti
dvou a poslal je po dvou před tváří
svou do každého města i místa, kamž
chtěl sám přijíti.<

Luk. 10, 1.'

Božské to bylo učení, které Syn Boží s nebe přinesl, a proto
chtěl, aby hlásáno bylo po všem světě všemu stvořeni, aby všichni
lidé poznali jediného pravého Boha a_kterého poslal, Syna Svého
]ežiše Krista. Nejednalo se tu tedy jen o nějaké učení lidské, snad
o nějaké výklady toho kterého filosofa, ale zvěstováno mělo býti
zjevení Boha svrchovaného. Aby na to lidé upozorněni byli
a k ochotnému přijetí toho nebeského učení se připravili, odeslal
Pán ježíš již za svého pozemského působení ze Svých učenníků po
dvou před tváří Svou do každého města i místa, kamže Sám při
jíti chtěl. A jako Sám chodč po Své vlastiz místa na místo všude
hlásal toto učení Své, tak postaral se o rozšíření jeho po celém
světě; neboť zaslíbiv učennikům před Svým nanebevstoupením
Ducha Sv., nařídil jim, aby osvícení a posilnění Duchem Sv. roze
šli se do širého světa a kázali evangelium všem národům. Tak
víra Ježíše Krista rozšířila se poznenáhla po všem známém světě.
V milosrdenství Svém rozpomenul se Bůh i na národ náš česko
slovanský, a i k němu poslal v IX; stoleti dva z učenníků Svých,
aby ve vlastech našich učení ježíše Krista hlásali; byli to sv. Cy
"') Z řečí historických.
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rill a Methoděj. tito apoštolové Slovanstva, jejichž památku dnes
koná Církev sv. A zasloužilí si zajisté tu vděčnou poctu kterou
jim vzdává veškerá Církev. zvlaště pak náš lid českoslovanský;
neboť oni “nastoupili úřad svůj apoštolský do zemí našich s obě
tavou láskou k národu našemu a s věrnou oddaností k sv. Otci
křestanstva, což v rozjímání dnešním s pomocí Boží vyložím.

Pojednání.
Při stěhování národů usadili se. na poříčí Labe, Moravy, Váhu
a Hronu někteří kmenové slovanští a ocitli se tak v sousedství
říše í'rancské, která jak ve správě světské tak i církevní pod vládou

moudrého císaře Karla V. dobrého uspořádání nabyla. Slované
v Čechách a na Moravě,jsouce stále znepokojováni od Avarů, po
dali se v ochranu císaře Karla V. (r. 803) a v tom přátelském
poměru zůstali i za syna jeho Ludvíka Pobožného. Odtud také
dostalo se jim prvniho poznáníwvíry křesťanské a jako několik
lechů českých přijalo křest v Rezně, tak na Moravu a na Slo
vensko přicházeli ze sousední říše francské a ze Solnohradska vě
rozvěstové křesťanští, kteří po městech jako v Olomouci, Brně, na
Velehradě a Nitře chrámy křesťanské zakládali a k službám Bo
žím posvěcovali. Mirumilovný a zbožný národ českoslovanský
ochotně přijal viru Kristovu. Když ale po smrti císaře Ludvíka
stal se sousedem Cechů a Moravanů násilný syn jeho Ludvik,
král německý,'a posavadní přátelský poměr přeměnití chtěl v od
vislé poddanství knížectví těch ke své říši německé, ano i kře
sťanství kněžími německými hlásaného zneužiti hleděl k ujařmení
národa slovanského: smluvil se moravský kníže Rostislav se svým
synovcem Svatoplukem a knížetem_ nitranským Kocelem a vy
slali posly k apoštolské Stolicí do Ríma a k císaři Michaelovi Ill.
do Konstantinopole, žádajíce za věrozvěsty pro lid svůj česko
slovanský, který by rád síce křesťanství přijal, ale kněžím ně
meckým nerozumí. Císař Michael chtěje vyhovčti žadatelům pří
padl zajisré ne bez zvláštního řízení Božího na učenéasvate' bratry
Konstantina a Methoděje, kteří by dle domnění jeho k úřadu
tomu mezi slovanskými národy nejlépe se hodili.
Pocházelit ze slovanského města Soluně z rodu šlechtického
a'tak nejen že slovanským jazykem mluvili, ale ivzděláním svým,
jehož se jim již od mládí dostalo, byli k úřadu tomu úplně způ
sobilí. V „jaké vážnosti celá ta rodina byla, lze z toho poznati, že
Methoděj od císaře za správce jisté slovanské krajiny byl usta
noven, mladší pak bratr Konstantin za společníka careviči Micha
elovi vyhlédnut byl. Však oba bratři zatoužili po tichém, rozjí—
mavém životě, pročež odebrali se do kláštera, kdež i na kněžství
vysvěceni byli. Konstantin zvláště oddal se vědám bohoslovným
a takovou učeností se proslavil, že filosofem nazván jest a"některé
bludaře ve sporných otázkách k mlčení přivedl. Když pak pohan
ští Kozaři, kteří v krajině mezi Cerným a Kaspickým mořem
bydlili, císaři Michaelovi osvědčilí ochotu svou k přijetí víry kře
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stanské, vybídl k tomu císař mudrce Konstantina, aby Kozarům
]ežíše Krista hlásat šel. Konstantin ochotně podjal se úřadu toho
a přiučiv se jazyku kozarskému vydal se na cestu missionářskou,
a Bůh žehnal přičinění jeho tak, že nejen knížete, ale icelý téměř

národ Kristu získal. Na té cestě missionářske' nalezl v městě Cher—

sonu částky Písma sv. jazykem ruským psané a posvátné ostatky
někdejšího papeže sv. Klimenta. Tento vzácný nález přineslssebou
do Konstantinopole, když po zdárné-m naplnění úkolu svého tam
se vrátil.
Bylo to právě ten čas, kdy

přišlo poselstvo od Rostislava
moravského a Kocela nítranského prosit o věrozvěsty pro národ
českoslovanský. Jak již jsem připomenul, císaři Michaelovi zdáli
se k tomu úkolu nejzpůsobilejšími sv. bratři Konstantin a Methoděj;
pročež zavolav si je nabídl jim úřad ten, řka ku Konstantinovi:
»Vím sice, že unaven jsi namáhavou prací missionářskou, kterou
jsi právě dokonal; ale nemám schopnějších mužů k velikému to
muto úkolu nad tebe a tvého bratra opata Methoděje, jelikož oba
dobře slovansky mluvíte a tak budete moci jazykem srozumitel
ným vyložiti pravdy sv. víry národu slovanskémux Zbožnýahor
livý Konstantin uslyšcv o tom, jak touží národ náš českoslovanský
po výkladech slova Božího v jazyku srozumitelném, ač by byl po
námahách svých potřeboval oddechu, s celou ochotou uvázal se
v úkol ten pro čest Boží a spásu národůčeskoslovanských, dodá
vaje odvahy i povážlivějšímu Mcthodějovi. Nechtěl však prve na
stoupiti úřad svůj apoštolský, dokud by neměl posvátných knih
v jazyku slovanském. Než kde je vzit tehdáž, kdy národ česko
slovanský žádného literárního vzdělání ještě neměl. Však ani tento
nedostatek neodstrašil obětavého Konstantina; modlitbou k Bohu
se obrátil a z osvícení Božího sestavil pro jazyk českoslovanský
písmo podobné, jako bylo pro řeč latinskou nebo řeckou a tímto
písmem pořídil s pomocí bratra Methoděje a některých učených
mužů překlad evangelia sv. jana. Tak připravili se k velikému
úřadu svému apoštolskému. Nuže, zdali v tom, rozmilí v Kristu,
nepoznáváte obětavou lásku sv. bratří, kteří nelekali se ani nej—
větších obtíží a s neunavnou pílí zaopatřiti si hleděli prostředků
potřebných, aby národu našemu postačitelného poučení a utvr
zení ve sv. víře křesťanské poskytnouti mohli. A jaké výhody
mohli za to očekávati pro Sebe? Nešlo jim o časný zisk, ale aby
duše nesmrtelné Kristu získali: toť jejich zásluha i odměna. Neboť
jako dvě veliká světla nebeská ukázali se na obzoru světa kře
sťanského a blahořečením i vděčnou úctou oslavuje památku jejich
veškerý národ českoslovanský.
Sv. bratři Soluňští vypravili se tedy s pravou láskou kře—
sfanskou a s obětavostí apoštolskou na nové působiště své do
zemí českoslovanských, opatření jsouce doporučujícím listem cí—
saře Michaela ku knížeti moravskému Rostislavovi. Na tuto cestu
missionářskou vzali s sebou ostatky sv. Klimenta, dílem aby jich
jako ostatků svatých používali dle předpisu Církve sv. do oltáře,
na němž oběť mše sv. konati měli, dílem pak že zamýšleli je do—
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nésti do Ríma, sídla papežského. kdež sv. Kliment jako třetí ná
vstupce sv. Petra před více než 700 lety Církev Kristovu spravoval.
Přišli na Moravu asi v červnu r. 863 a kníže Rostislav, jak zvěděl
o příchodu jejich, vyšel jim z Velehradu se vším lidem a 5 ve
likou poctou vstříc. Vidouce sv. bratři tu zbožnou mysl národa
českoslovanského a tu důvěrnou přítulnost, s kterou přijati byli,
započali s ochotou a radostí dílo své apoštolské. horlivě hlása
jíce víru Ježíše Krista po Moravě i na Slovensku,jakož i v Polsku,
zvláště v Krakově. Zašli ale též na západ do vlasti naší České
a kázali na Litomyšlsku a I—Iradecku,v obou pak městech krajů
těch zbudovali chrámy k poctě sv. Klimenta, jehož sv. ostatky
v nových těch svatyních do oltářů obětních částečně uložili. Ob
řady konali podle řádu církve řecké, v níž své svěcení byli ob
drželi, ale jazykem slovanským a Bůh žehnal přičinění jejich. tak
že lidé všech krajů českoslovanských v zástupech k jejich kázaní
a bohoslužbě se hrnuli a z rukou jejich s pravou zbožností sv. svá—
tosti přijímali. Následoval a podporoval jich v úřadě jejich Sám
božský Mistr ježíš Kristus. Kníže Rostislav neopomenul sv. Otci
křesťanstva podati zprávu o tomto požehnaném působení sv. mis
sionářů, nad čímž papež Mikuláš [. velice potěšen povolal sv. sluhy
Páně k sobě. Nic nemohlo sv. bratřím býti žádoucnějšího, jako
toto; neboť chtěli vrchního pastýře Církve Kristovy prositi, aby
žáky jejich posvětil a slovanský jejich překlad Písma sv. schválil.
Vzavše tedy posv. ostatky sv. Klimenta s sebou vydali se r. 867
skrze zemi Kocelovu na cestu k Rímu, aby jako věrní synové
Církve sv. Otci z působení svého účty složili. Daleci byli tedy
sv. bratři rozkolu východního, jak by někteří pobloudilci rádi do

kázali, nebot nikoli u rozkolného patriarchy Konstantinopolského,
ale u jediné viditelné hlavy Církve, římského papeže,svěrnou od
danosti potvrzení své hledali. Slovanské obřady jejich při služ
bách Božích činily jim ovšem v zemích německých a italských
neobvyklé obtíže, poněvadž platilo tehdáž přesvědčení, že služby
Boží konati lze toliko třemi vzdělanými jazyky totiž: hebrejským,
latinským a řeckým. Počali proto italští kněží zvláště ve vlašských
Benátkách oprávněnost obřadů slovanských a pravost překladu
Písma sv. na jazyk slovanský v pochybnost bráti. Však dobře
odpověděl jim Filosof Konstantin: »jako Bůh slunce i déšť dává
na všechny lidi, tak tím spíše zajisté ochoten jest, duchovního
světla a zdroje popřáti všem lidem a nespravedlivo by bylo, aby
národové, jimž tři zmíněné jazyky jsou neznámy, k nevědomosti
náboženské odsouzeni bý/ti měli.: Tak statečněsodvoláním se na
Prozřetelnost božskou zastal se svěřenců svých, národů česko—
slovanských, proti necitelným osočovatelům a doložil, že sprave
dlivého rozhodnuti hledati budou u toho, jemuž nejvyšší moc
v Církvi svěřena jest, u sv. Otce křesťanstva. S věrnou oddaností
a pevnou důvvěrou k viditelné hlavě Církve vydali se tedy na
další cestu k Rímu; však nežli tam dospěli, zemřel papež Mikuláš
(13. listopadu 867). Než ani tato nepříznivá nehoda nezastrašila
sv. bratry; vždyť věděli, že ježíš neumírá, a se synovskou dů
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věrou očekávati směli, že jeho zástupce v Církvi řidití se bude
pravdou a spravedlnosti, v čemž také se nemýlili.
Nový papež lladrian II. uslyšev, že věrozvěstové slovanští
přinášejí sv. ostatky velkého papeže Klimenta, vyšel jim se vším
duchovenstvem římským a nepřehlednými zástupy lidu věřícího
naproti a přijal sv. bratry nejen laskavě, ale i s velikou poetou,
k čemuž jakoby Bůh Sám Své schválení najevo dal tím, že skrze
sv. ostatky přínešené mnohá náhlá uzdravení a jiné četné zázraky
se stal .

i

s);. bratři zdrželi se v Římě až do roku 869. Mezi tím pro
zkoumán byl překlad Písem sv. a slovanská liturgie; sv. Stolice
ap. pak uvažovala všechny poměry za příčinou zřízení metropole
moravské. Papež schválil posvátné knihy slovanské aiMatce Boží
u jesliček na oltáři jejím je zasvětil; schválil též liturgii slovan—
skou a' vysvětil žáky slovanské na kněžství i dovolil, aby boho—
služba jazykem slovanským konána byla po chrámech římských.
1 nad hrobem sv. apoštola Pavla konali sv. bratří slavné služby
Boží, při čemž jim i kardinálové římští přisluhovali. Když pak
v ruce sv Otce složili veřejné vyznání'i slib věrnosti aposlušnosti,
byli oba dne 6. ledna 869 od samého papeže Hadriana II. na bi—
skupy posvěcení, při čemž Konstantin přijal jméno Cyrill. Země
tří knížat slovanských Morava, Slovensko a Panonie prohlášena za
samostatnou církevní provincií a svěřena ve Správu sv. Methodě
jovi jakožto arcibiskupu. Však sv. Cyrill brzo po vysvěcení těžce
ochuravěl a cítě blížící se smrt, tklivě rozloučil se s bratrem
a s tou vroucí láskou, kterou lnul k národu našemu, odporučil
jej péči bratra svého řka: »I—lle,bratře, pracovali jsme na roli
Boží-,jednu táhnouce brázdu; já nyní klesám na lišc, ukončiv den
svůj. Ty ale, bratře, ač vím, že toužíš po klášteře na sv. lloře,

neopouštěj lid, který jsme Bohu,získali; neb jak jinak mohl by
spasen býti.: Zřejmá obětavá láska sv. Cyrilla k národu našemu
vyznívá z těchto jeho slov; miloval národ českoslovanský, tyto
svěřence své, jako dobrý otec dítky své až do smrti. Když na to
brzo skonal, byl s velikým účastenstvím všeho duchovenstva řim
ského k rozkazu papežovu pochován v chrámu sv. Klimenta. Hrob
jeho jest pomníkem obětavé lásky jeho k národu českoslovan—
skému a věrně oddanosti k sv. římské Církvi.
Ctností tyto se sv. Cyrilem sdílel bratr jeho sv. Methoděj.
Toužil sice po soukromém, rozjímavém životě klášterním, ale zá
libu a touhu svou přinesl \; oběť národu našemu; pamětliv slov
svého zesnulého bratra a poslušen poslání sv. apoštolské Stolice,
vrátil se z Říma zpět do vlasti naší, aby ujal se velikého úkolu
svého, jako vrchní pastýř národů českoslovanských. Obdrželt od
papeže Hadriana II. list ke třem knížatům slovanským: Rostisla—
vovi, Svatoplukovi a Kocelovi, v němž missionářské dílo sv. bratří
SChváleno, sv. Methoděj ku žádosti knížete Kocela za metropolitu
Srčmského a za papežského vikáře celého západního Illyrska usta
noven, později pak i papežským legátem sv. apoštolské Stolice
menován, čímž jemu úplná samostatnost vůčibiskupům německým
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přiřknuta byla, tak že úřad apoštolský
ských konati oprávněn byl. _
*

po všech zemích slovan

*

jak vznešený tento úkol ku blahu národů českoslovanských
s horlivostí a obětavostí právě apoštolskou vyplnil a dokonal, vy
ložím vám, rozmilí v Kristu, dá-li Pán Bůh, budoucně; jen tolik
zatím k povšechnému přehledu působení jeho apoštolského přípo
mínám, že r. 873 pokřtil knížete českého Bořivoje a choť jeho
Ludmilu, že kněží své do (_Íech k hlásání sv. víry Kristovy poslal,

sám také zemi naši navštívil, zde mnohé chrámy posvětila vnich
liturgii slovanskou zavedl, tak že Cechy se svolením papežovým
k arcidiecési sv. Methoděje připojeny byly. Po Bohu těmto sva
tým apoštolům Slovanstva hlavně máme co děkovati, že celý
národ nás získán Ježíši Kristu a že nepodlehl násilí německému
jako slovanští národové polabští. Proto dnes žehnajíce památce
sv. apoštolů slovanských voláme s vděčným srdcem slovy sv. apo—
štola národů: »jak krásné, jak pvožehnané jsou nohy zvěstujících
pokoj, zvěstujících dobré věci.“ Rím 10, 16. Amen.
Frant. Vohnout, bisk. notář a děkan v Žlunicích.

Neděle Vlll. po Sv. Duchu.
a) Pracovati jest naší povinností ;_b) nechtít pracovati,
]CSÍ velikou zpozdilostí.
»I dí vladař sám u sebe: Co učiním,
neboť Pán můj odjímá ode mne vla
dařství? Kopati nemohu, žebrati 'se
stydím.:
Luk. 16, 3.

Takové jsou následky trestuhodně nedbalosti a hříšné lenosti.
Kdokoliv se těmto oddá a jim hoví, toho omrzí práce, žebrati
přec nechce, stydí se. Slova vladaře v dnešním evangeliu jsou
toho důkazem. Byl ve službě nedbalým, a když seznal, že při
účtování neobstojí, pravil: Co učíním? Každý člověk na světě jest
vladařem, pokud žije; vždyt“ každý má svěřený statek od Boha.
Nám každému dal Bůh dary Své, každému udílí Své milosti, všecko
to není naše, nýbrž Bohu to náleží. Co máš člověče, což bys od
Boha nebyl přijal, táže se apoštol'národů. — Jestliže jsme od
Pána Boha přijali, musíme také Pánu Bohu skládati účty. Ale
i tu běda tomu, kdož byl vladařem nedbalým, lenivým; vždyť

a) pracovati jest naší povinností;
b) nechtít pracovatí, jest velikou zpozdilostí.
A že tomu tak, o tom umíníl jsem si dnes k láskám vašim
promlUVltl.
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Pojednání.
a) Pracovati jsme povmm jednak z lásky

iz lásky k nám samým.

k Bohu, jednak

Bůh stvořil člověka aby jemu sloužil. Od svého narození
„jsme určeni ku službě Boží; jsme služebníky nejvyššího Pána nebe
i země, Boha našeho. A ze služby tě bude se nám jednou zod
povídati před tímto Pánem a Bohem našim. jak kdo pracoval,
takový uslyší také výrok a ortel, buď v odměnu znějící: »Aj, slu
žebníče věrný, vejdi do radostí Pána svéhoa Mat. 21, 25. aneb
zatracující: »Služebníče nešlechetný, vejdí do temnosti zevnitřní,
kdež jest pláč a skřípění zubů.: Povědomo vám podobenství, dle
něhož pán povolal služebníky než odcestoval, a každému svěřil
hřivny, aby jimi hospodařil. jednomu svěřil 5, druhému 2, a jí
nému hřívnu jednu, každému dle jeho schopnosti. Každý hleděl
těžíti ze hřivny svěřené. jen jediný byl leniv; zakopal hřívnu, aby
mu jí nikdo neukradl a klidně žil 0 nic dále se nestaraje. I byl
po návratu pána právem plísněn, že nehospodařil, že nepracoval.
Podobně í kazdemu z nás svěřil hospodář nebeský hřivny,

.j. dal nám síly a schopnosti, a poručilínám, abychom jich ne

zakopali, nenechali ležeti ladem, alébrž jich použili, s nimi praco—
vali a těžili. A čím více, nejmilejší, komu dál, tím více od něho
bude žádati, netoliko hřívnu svěřenou nazpět vyžádá, ale i zisk
z ní, kterýž učinil, jehož dosáhl praci svou ku spáse své a bližních,
jak pravil pán služebníku lenivému Mat. 25, 27.: »Protož měl jsi
dáti penize mé penězoměncům, a já přijda, byl bych vzal, což
mého jest, s užitkem. <<— Z toho patrno že zaháleti aneb zlé
činiti, obé hříšné a tudíž trestuhodně jest. i\lá—líhospodář čeledína,
který nic zlého nekoná, ale práce se štítí, zahálí, nepracuje, po
kárá ho pán či hospodář, jako kdyby cos zlého činil. Fíkový

strom nenesl špatného, škodlivého ovoce, nýbrž nenesl žádného
,ovoce, a proto kázal Pán nebeský vinaři: »Vlytníž ho, proč tedy
darmo zaměstnává zemře Luk. 13, 7. Jsme, milí bratři a sestry,
povmni pracovatí pro Boha, ale i také k vůlí soběw Povaha naše,
naše denní potřeby pobádají každého ku práci. »Clověk rodí se
ku práci, a pták k lítání,c praví nábožný job 5, 7. »V potu tváře
jisti budes chléb, : pravil Hospodin k Adamovi, a sv. Pavel do
kládá: »Kdo nepracuje, ať nejí.< A ku Korintským napsal: 1.4,12
»Až do této hodiny lačníme a žízníme a pracujeme dělajíce ru—
kama svýma. . Víděltč veliký ten učitel národů kterak varuje
moudrý Sirach před lenosti, když pravi Sir 33 29.: »Mnohé zlosti
naučila zahálka. : O tom netřeba uváděti příkladů a dokladů,
každodenní naše zkušenost ve všech stavech nás přesvědčuje. Ale
i žalmista Páně stvrzuje pravdu tu takto: /. 72, 5. »V práci lidu
nejsou, piotož chytila se jich pýcha, přikrytí jsou nepravosti a
bezbožnosti svou.: Suďte, zda slova ta neplatí až podnes o lidech
přemnohých. >
Co by tu bylo rozřešeno snadno záhad a otázek socialnich,
dnes mysli tolika lídí zabývajících, kdyby každý dbal hlasu slova
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Božího. Tak jen uvedu slova Siracha moudrého, jenž všem,
pánům i služebníkům, tak krásně, křesťansky, pravdivé a Sprave
dlivě praví. Sir. 33, 31. Slyšte je a po celý život pamatujte:
»Chléb a kázeň a práce služebníku; pracuje v kázni a hledá od—
počinutí; pošli ho na práci, at“ nezahálí.

Máš—ličeledína věrného,

budiž tobě jako duše t-vá: & jako s bratrem, tak s ním nakládejx
jaká to vznešená, zlatá slova ku poučení a povzbuzení všem, jak
pánům, taki dělníkům. Oproti tomu prorok Ezechiel ukazuje
následky lenosti a zkázonosnost zahálky, když praví Ezech. 16, 49.:
»Aj, totot' byla nepravost Sodomy sestry tvé: pýcha, sytost chleba
a prázdnost její (zahálka), a dcer její, a ruky nuznému nepo—
dávalyw — Tak zhoubně působí lenost a zahálka podnes.
Nad to jest každému křesťanu uloženo, aby co možno nej—
více toužil po dokonalosti křesťanské. A tažte se, co nejvíce vadí
a překáží této touze po dokonalosti? Odpověd jest velmi snadná:
netečnost náboženská, lenost u víře a věcí Boha a spásy duše se
týkajících. Nikdy by nepřišel člověk na mnohá místa pře_bídná,
kdyby jen poněkud dbal svých povinností křesťanských. Rádný
křesťan, at' jest ve stavu a povolání jakémkoliv, jest a ostane
věrným otcem, věrným občanem, svědomitým manželem, řádným
pánem. věrným služebníkem, svědomitým rolníkem, řemeslníkem,
spořádaným vojínem. Toho nepopře nikdo. Ale opak toho ví
dáte denně.

l)) Nad to vězte, nejmilejší,

že člověk. jenž se za—

liálce oddal, jedná velmi pošetile; nebot nepracuje
pokud může, a časem bude chtít pracovati, a nebude
mu toho dopřáno, nebude moci.

»Pošetilost lenocha vtom se jeví, že si neváží času tak vzác
ného a krátkého,< praví sv. Antonín. Nad to množí dluh, který
má spláceti, neshromažďuje ovoce, když si může nahromaditi
mnohých zásluh, jak Spasitel náš pravil k apoštolům: »Pravil
jsem vám, abyste šli a užitek přinášeli, kterýž má trvati věčně.:
Další pošetilé jednání lenocha jest, že chce odpočívati v místu
práce, t. j. na_světě. Z té příčiny napomíná sv. Pavel: »Pracuj
jako dobrý b0jovník. Vizte bratři, abyste opatrně chodili, ne jako
nemoudří, ale jako moudří, vykupujíce čas. Ciňme dobře, pokud
čas máme, neboť čas krátký jest.< A nábožný job dokládá 14, 5 :
»Krátcí jsou dnové člověka, počet měsíců u tebe jest a položil jsi
meze jemu, kteréž nebudou moci hýti překročenyuz Hle, nyní
čas příjemný, nyní dnové spasení. Nyní, tedy dnes; vždyť nevíš,
budeš-li zítra žíti. Pánem času & okamžiků jest Hospodin, jak
dobře piše sv. jakub 4, 13; »Aj, nyní vy, kteříž říkáte: dnes
neb zítra půjdeme do toho neb onoho města, a pobudeme tam
celý rok, a budeme kupčiti a získáme: ježto nevíte, co zítra bude.
Neboť, co jest život váš? Pára jest, která se maličko ukazuje,
a potóm zmizí. Místo toho, co byste měli říkati: Bude-li Pán
chtíti, a budeme-li živi, učiníme to neb ono.. __ Ipracujme, nej
milejší, jak ve svém povolání, tak i v péči o spásu duše, pokud
čas nám popřán, abychom nepatřili k těm, o nichž job 21, 13.
Rádce duchovní.

34
0

-522 _
praví: »Vedou v dobrých věcech dny své, a v okamžení do hrobu
sstupují. .
Nebudeme-li nyní pracovati, přijde nám všem dříve neb po
zději doba, v níž bychom rádi pracovali, ale nebude nám toho
popřáno, příjdeť noc, v níž žádný nebude moci pracovati. Proč?
Že bude konec životu pozemskému, že přijde čas smrti. A čas
ten nebude více ku práci, nýbrž ku vydávání účtů z našeho ho
spodaření, z naší práce. Může-li býti člověka na světě tak zpozdi—
lého, jenž by chtěl pracovati o své spáse, až mu smrt bude od
nímati čas i příležitost ku konání dobrého. Bůh nás povolá
k soudu a řekne: »Vydej počet 2 vladařství svého. : (), jak děsně
zavzní slova ta!
Sud sám, bratře, sestro v Kristu, nebudeš-lí musít s vladařem
volati: Co učinímř kopati, pracovati už nemohu více. »Pominula
žeň, dokonalo se leto, a my nejsme vysvobození, <<zapláčeš 5 Je
remíášem. 8, 20. Co učinim, co jen? — Nejmilejší, budejíž pozdě
volatí: Co učiním; ale naopak běclovati budeme nad tím, co jsme
činiti měli, a —- nečinili, aneb čeho jsme konatí neměli, a — ko—

nali jsme.'
Na věčnosti nebude více času ku prácí, tam nastává jen
chvíle odměny neb — trestu. Tam nejsme více na cestě, nýbrž
cesta našeho žití, naší pouti se tam končí ——tam budeme u cíle,

k němuž spěcháme po celý život. Tam už neponese strom ovoce,
tam bude uťat, a kam padne, tam ostane. Zde se ještě můžeme
tázati:

Co učiníme? ——Ale netažme se, nejmilejší.

Přikročme

k dílu. Pospěšme k mravenci a učme se moudrostí, nemá učitele
ani karatele a připravuje bedlivě zásoby na zimu.
Tak konejme i my spravedlnost před smrtí, pracujme bedlivě
o své spáse; neboť běda tomu, jenž o život věčný, o šťastnou bu
doucnost po smrti se nestará, o ni nedbá.
*

*

*

.

Pracujme, bratři a sestry v Kristu, bedlivě a rádi, pokud
čas; jest naší svatou povinností pracovati, a nechtít pracovati, jest
pošetilostí, vímet', že jsme služebníci Boží. Od Boha jsme stvo—
ření, jsme také vykoupení za velikou cenu krve Krista Ježíše,
A tu by nám bylo těžko pracovati? Spasitel Sám praví: »Otec
můj dělá, i já dělám.: A člověk, tvor Boží, by neměl dělati,
jenž k dílu jest zrozen? Vězme, že není služebník nad pána.
Pracujme, seč síly stačí, vědouce, že na věčnosti, k níž všickni
spěcháme, nebude práce více,
Popatřme, kdykoliv se nás lenivost při práci o spasení vzmáhá,
popatřme na syny tohoto světa. Za bídný zisk časný jedou do
dálné ciziny, lopotí se dnem i nocí, aby dosáhli nepatrný zisk
z věcí časných, nepatrnou, pomijejici odměnu, a přec tak horlivě
světu slouží.
Od útlého mládí, u věku jínošském í mužném napíná člověk
všecky síly, aby si pojistil výživu na stáří, což jest chvály hodno.
Ale zapomínatí nesmíme, že netoliko za věcmi časnými, marnými
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se máme pachtiti, ale i těch touže pílí a péči vyhledávati, jež
vyšší jsou a v nebi budou platny. Nebuďme již zpozdilými. Pra
cujme rádi a vytrvale o svém spasení, abychom obstáli, až nás
Pán nebe i země povolá ku vydání účtu na věčnosti. Amen.
Jos. Baar, farář a bísk. notář v Putími.

Neděle IX. po sv. Duchu. *)
Od neuctivěho se chování ve Chrámu Páně mají nás
odstrašovatí: 1. posvátnost místa; 2. dějiny.
)A všed do chrámu, počal vymítati
těch, kteří prodávali v něm a kupo
vali.:

Luk. 19, 45.

Evangelium dnešní neděle obsahuje dva díly. V prvním díle
se vypravuje o slzách a o nářku ježíšově nad zatvrzelým jerusa
lémem. Když se Pán ježiš blížil k ]erusalému a když před Sebou
spatřil město v celé nádheře, nepocítil žádné radostí při po
hledu na jeho nádheru a na jeho bohatství, ale Pán nad městem
plakal a řekl: >O, kdybys bylo i ty poznalo, a to aspoň v tento
den tvůj, Co tobě jest k pokoji: ale nyní jest to skryté před očima
tvýma. Neboť přijdou na tebe dnové, a obklíčí tě nepřátelé tvoji
náspem a oblehnou tě, a souží tě se všech stran, a na zem“ tě
porazí i syny tvé, kteříž v tobě jsou, a neostaví v tobě kamene
na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení svého.“ ——Cty
řicet let po tomto proroctví splnilo sc každičké slovo způsobem

strašným.
Římané dobyli a zbořili město jerusalém a mnoho lsraelitů
zemřelo smrtí hroznou. Oni nepoznali času navštívení svého,
poněvadž se nedali pohnouti ku pravému pokání. jaký osud teprve
očekávati bude zatvrzelé hříšníky tam na věčnosti! Vidíte z těch
slov, drazí v Kristu, že první díl dnešního nedělního evangelia
podává příčinu mluviti o neodkladném, rychlém pokání a o navští

veních Božích.
Než poněvadž o předmětě tom již jindy jsem mluvil, chci
dnes obrátiti _vaši pozornost na druhý díl dnešního evangelia,

v němž se vypravuje o tom, jak Pán ]ežíšzchrámu Páně vymítal
prodávající a kupující.
Tento druhý díl evangelia dnešního skýtá velmi užitečnou
látku, rozjímati otom, jak uctivě v chrámu Páně chovati se
máme.
Bohužel i mezi křesťany jest mnoho těch, kteří napodobují
ony zneucťovatele chrámu Páně. Budeme tedy dnes jenom krátce
*) Dle Rudigiera.
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uvažovati ty důvody, které nás od neuctivosti ve chrámu Páně
odstrašovati mají.

A tu pravím:od neuctivého se chování ve chrámu

Páně mají nás odstrašovati:
I. posvátnost místa;
ll. dějiny.

O tom důležitém předmětě pokračovati budu dále v nej
světějším jménu Pána ježíše.

Pojednání.
[.

Není posvátnějšího místa nad katolický chrám Páně. Posvát—
ným jest, když o něm rozjímáme s ohledem na Boha, který tu
v pravdě. a skutečně přebývá, posvátným jest ohledem na lidi,
kteří tu Boha svého cti a vzývají.
'
1. Chrám Páně proto jest svatým ohledem na Boha, protože
tu Pán Svůj příbytek v pravdě a skutečně má. Chrám Páně ka
tolický, v němž se nejsvětější Svátost oltářní chová, jest v pravdě
a skutečně domem Božím, právě tak jako nebe, poněvadž tu
pravý Bůh člověk, ježíš Kristus, jenž na pravici Boží v nebi sedí,
pod způsobou chleba ustavičně ve svatostánku přebývá. Jako
nebe posvátné jest, tak i naše chrámy Páně posvátnými jsou.
Kdyžo tom rozjimáme, pak zajisté srdce naše posvátnou hrůzou
k místu tomu jato býti musí.
Když prchal patriarcha jakob do Mesopotamie, a když v ši
rém poli přenocoval, měl ve spaní nebeské vidění: »Viděl ve snách
žebřík, stojící na zemi, a vrch jeho dotýkající se nebe; anděly
také Boží vstupující a 'sstupující po něm, a Hospodina, jenž mu
požehnání své přislíbil.: A když zrána procitl ze sna, řekl:
»V pravdě I—Iospodinjest na místě tomto, a já jsem nevěděl.:
A lekaje se řekl: »jak hrozné jest místo toto! Nenít tu jiného,
jedině dům Boží a brána nebeská.:
Jakob se chvěl posvátnou úctou, kterou způsobila vzpo
mínka na takovou blízkost Pána nebeského; posvátnost místa
vzbudila v něm úctu, učinila ho uctivým. Posvátnost našich chrámů
musí i nás všecky odstrašiti od všeliké neuctivosti. Tentýž Pán,
tatáž vznešenost a velebnost, kterou jakob nahoře na žebříku
viděl, vystavěla i zde vznešený trůn svůj a andělé nevzývali Pána
svého jenom na onom žebříku, ale i zde na oltáři tisicové a tisí
cové velikých duchů nebeských a vznešených vzývají I—Io.Kdo se
v chrámu Páně neuctivě chová, kdo zde šeptá, kdo se zde směje,
tlačí, kdo zde chytá lelky anebo zevluje, ten v pravdě nepama
tuje na posvátnost místa toho, neboť kdyby si posvátnost místa
toho připomenul, pak by se zajisté chvěti a třásti musil.
Rád bych se zeptal takového člověka, jak by mu bylo.
kdyby předstoupil před knížete pozemského, jenž by seděl
na nádherném trůně, obklíčen leskem a nádherou dvořenínstva
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svého? Zajisté že vznešenost osoby knížecí a nádhera jeho okolí
vzbudily by v něm úctu. Tuto úctu bylo by zajisté viděti v kaž
dém posuňku jeho; upřeně bude hleděti na osobu knížete, ani
v pravo ani v levo nebude se ohlížeti; stěmi, kdosním vstoupili
do komnaty knížecí, nebude hovořiti, nebude se smáti, nebude
ničeho podobného činiti. A nyní táži se vás, drazí v Kristu: kým
jest kníže proti knížeti všech knížat, který tu ve chrámu Páně
přebývá? Kým jest kníže na svém lesklém trůně proti onomu,
Jehož trůnem jsou nebesa a ]emuž země za podnož slouží? Ani
zdaleka porovnati nelze vznešené dvořenínstvo knížete pozem
ského s dvořenínstvem Božím, 3 miliony andělů a svatých, kteří
kolem Boha jsou.
zajisté, kdo jen trošku víry má a na toto si vzpomene,
ten se nebude neuctivě chovati ve chrámu Páně.
»Na dům tvůj přísluší svatost HOSpodine na dlouhé časy.<<
Žalm 92, 5.
2. Chrám Páně jest místem posvátným nejenom proto, že tu
Sám Bůh přebývá, ale posvátným jest též s ohledem na lidi, Ipo—
nčvadž lidé zde Boha ctí a vzývají. Jest-li chrám Páně posvát—

ným již pro skutečnou přítomnost Boha, posvátným jest také skrze
svaté úmysly, pro které sem křesťané přicházejí, a skrze svaté
úkony, které zde vykonávají. Ani světské ohledy, ani světské zá
bavy, ani roztržitost a všetečnost, ani touha viděti a viděnu býti
nepřivádějí pravého křesťana do chrámu Páně. Chrám Páně vě
nován jest zcela úplně jenom náboženství. Proto také děje se
svěcení chrámu, proto bývá chrám Páně pomazán svatými oleji;
proto se vystavují ostatky svatých, proto dějí se významné ob
řady při svěcení svatyň našich. Tak jako Mojžíš musil zouti obuv
svou, když se blížil k hořícímu kři, právě tak i pravý křesťan
odkládá všecky pozemské záležitosti své, když do chrámu Páně
přichází.

\

Křesťan sem přichází proto, aby zde Bohu svému díky
vzdával, ]emu prosby a modlitby své přednášel a Boha svého
zde vzýval. Chrám Páně ješt mu »domem modlitbyc Luk. 19,46.,
jak Pán Ježíš v dnešním evangeliu chrám nazývá.
'Lde poslouchá též křesťan slova života věčného, zde přináší
skrze ruce kněžské Bohu nejmilejší, nejpříjemnější a jediné dosta
tečnou oběť smíření, zde stává se křesťan na křtu svatém
živým chrámem Božím, a jestliže hříchy svými tento chrám Boží
v sobě zrušil, přichází sem' do tohoto domu a ve svátosti pokání
smiřuje se zde s Bohem a na tomto místě přijímá též vět

šinu ostatních svatých svátostí. Jestliže tedy důvody, pro které
křesťané do chrámu Páně přicházejí a skutky, úkony, které zde
vykonávají, tak svatými jsou, nemusíme—liži proto chrám Páně
vším právem svatým místem nazývati? Zdaliž nás nemá posvátnost
místa již jenom z tohoto důvodu odstrašovati ode vší neuctivosti
ve chrámu Páně? Zajisté že hanebně si počíná proti této posvát
ností ten, ,kdo zde, kde se jiní modlí, nenábožným jest, kdo zde,
kde jiní posvátnými úkony poklad pro nebe sobě shromažďují,
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sám neuctivým chováním si poklad hněvu Božího shrovmažduje,
tak že se na něm plní slova sv. Pavla, jenž v listě k Rímanům
píše: »Podle srdce nekajícího shromažd'uješ sám sobě hněv ke
dni hněvu a zjevení spravedlivého soudu Božího.c Rím. 2, 5.
Nebéře-li zde křesťan nejen podílu na posvátných úko—
nech svatého náboženství, kterými ostatni přítomní zde Boha
ctí, ale vyrušuje—li svým neuctivým chováním zde jiné, svým
hovorem a svým nezpůsobným chováním roztržitosti a pohoršení
působí, pak platí o něm ona hrozná slova, která řekl Sám Pán
ježíš: »Běda člověku, skrze něhož pohoršení pochází.a Mat. 18, 7.
Svatý apoštol Pavel v listě ke Korintským píše: »jestliže kdo
chrámu Božího poskvrňuje, tohot zatratí Bůh; nebo chrám Boží
svatý jest, jenž jste vy.: I. Kor. 3, 17. Posvátný jest chrám Páně
ohledem na Boha, který zde přebývá a kdo zde neuctivým jest,
posmívá, rouhá se Bohu svému tváří v tvář. Svatý Pavel píše ke
Galatským: :_Nemylte se, Bůh nebývá posmíván.< Gal. 6, 7. Po—
svátným jest chrám Páně ohledem na lidi, kteří zde vzývají Boha
svého. Ten, kdo zde nebéře podílu na uctění Boha svého, ano
ten, kdo dokonce jiné vyrušuje a jiným pohoršení dává, ten za
jisté bez trestu nezůstane, nebot Pán ježíš hrozí přísně tomu, kdo

jiným pohoršení dává
O, kéž by tedy posvátnost místa odstrašila jednoho každého
z nás od neuctivého chování se v chrámu Páně! Aneb jinými
slovy řečeno: Kéž bychom i my všichni pamatovali zde na po
svátnost místa tohoto; pak zajisté varovati se budeme každé ne—

uctivosti ve svatyni Páně.
()d neuctivosti té odstrašují
v díle druhém.

nás také dějiny, o čemž

Il.

Dějiny uvádějí dosti příkladů, odstrašujících od neuctivosti
ve chrámu Páně.
Uvedu zde jenom dva příklady. jeden z knih Starého Zá
kona a druhý ze svatého evangelia.
l. Událost, jež se v knihách Machabejských Starého Zá
kona líčí, jest následující: Král syrský jménem Seleukus, jenž
tehda podmanil sobě zemi židovskou, dověděl se. že v chrámě
jerusalémském jest pokladnice veliká, plná peněz. Král nedbal na
posvátnost svatyně a poslal ihned I—Ieliodora, kterýž byl vzneše—
ným úředníkem jeho, 5 rozkazem, aby řečené peníze z chrámu
Páně vyzvedl a jemu přinesl. l—Ieliodorusdal se ihned na cestu
a když přijel do jerusaléma a tu oznámil příčinu příjezdu svého.
naplněno jest celé město strachem a hlubokým zármutkem nad
zneuctěním svatyně, zvláště ale smutným byl velekněz Oniáš. Tento
varoval Heliodora, důvěřuje v Hospodina, Pána svatyně, &ujištoval
ho, že úmysl jeho se mu nezdaří. Heliodor nedal si však říci.
Obyvatelé všickni vzývali Všemohoucího Boha, aby chrámové
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věci ve Vši celosti byly zachovány. V určitý den přišel Hed
liodor do chrámu, aby vykonal rozkaz králův. Ale duch vše
mohoucího Boha velikou moc Svou zjevně ukázal, tak že
všickni, kteří se opovážili uposlechnouti Heliodora, padše mocí
Boží na zemi modlitbou a strachem poraženi byli; neboť se jim
ukázal jakýsi kůň, hrozným jízdeckým nejlepším oděním ozdo
bený, a ten předními kopyty udeřil Heliodora; jezdec pak, kterýž
na něm seděl, zdál se, že má odění zlaté. Jiní také dva mládenci
ukázali se, plní síly ušlechtilé, překrásní slávou a stkvoucí rou—
chem, kteří obstoupili Heliodora, z obou stran ho mrskali bez
přestání a mnohými ranami ho tepali. Tedy ihned Heliodor padl
'na zemi a veliká mrákota obklíčila ho; uchopili jej a na sedící
stolici vloživše, kvapně ven odnesli. A tak onen, kterýž s mno
hými běhouny a služebníky k svrchu řečené pokladnici přišel,
vynesen jest ven, ano žádný mu nepomohl. poznav zjevnou moc
Boží. Heliodor ležel nyní němý, zbaven jsa vši naděje života a
zdraví. Kněží pak a obyvatelé celého Jerusaléma velebili a vy
chvalovali

Boha, že zvelebil místo Své a čest domu

Svého. ——

Tehdy někteří z l-leliodorových přátel prosili rychle Oniáše, aby
vzýval Nejvyššího, aby život daroval tomu, kterýž v posledním
tažení ležel. A když nejvyšší kněz se modlil za uzdravení llelio
dora, titéž mládenci ukázali se opět a řekli lleliodorovi: »Děkuj
knězi Oniášovi. neboť pro něho daroval tobě Pán život. Ty pak
jsa potrestán od Boha, ohlašuj všechněm veliké skutky a moc Boží.<<_
A to pověděvše zmizeli.
Heliodor pak obětovav oběť Bohu a sliby veliké učiniv Tomu,
kterýž mu život navrátil., a poděkovav Oniášovi, pojal vojsko ana—
vrátil se zase ku králi. Osvědčoval pak všechněm ty skutky velikého
Boha, kteréž na své oči byl spatřil.
A když se král otázal Heliodora, kdo by způsobným byl,
aby ještě jednou byl poslán do jerusaléma, pravil: .Máš—likterého
nepřítele anebo kdo by o království tvé' ukládal, pošli jej tam
a dostaneš jej zase zbičovaného, jestliže totiž ujde, protože v pravdě
nějaká Boží moc na tomto místě je, nebo ten, kterýž má příbytek
na nebi, obrancem a pomocníkem jest toho místa a ty, kteří
přicházejí, aby zlé činili, tepe a zahlazuje.< 2. Machab. 3,6. atd. —
Tak zázračně potrestal Bůh hanobiče a zohavitele Svého chrámu.
A byl to jen kostel Starého Zákona, jenž s posvátností chrámů
Zákona Nového ani z daleka porovnati se nedá. O, kéž by zneucťo
vatelé našich chrámů tímto příkladem stali se opatrnějšími a tak
ještě větší a citelnejší tresty na sebe nesvolávali.
2. Příklad, který jsem. slíbil uvésti ze Zákona Nového, abych
vás od neuctivosti ve chrámu Páně odstrašil, jestprávě ten,
o němž vypravuje dnešní svaté evangelium.
již jindy na začátku Svého veřejného úřadu učitelského vy
hnal Pán Ježíš kupující a kupce z chrámu Páně dle slov sv. Jana:
»A nalezl v chrámu prodávače volů a ovec, a penězoměnce sedící.
A udělav bič z provázkův, všecky vyhnal z chrámu, i ovce i voly
a penězoměncům rozsypal peníze a stoly zpřevraeel; a těm, kteříž
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holuby prodávali, řekl : »Odneste tyto věci odsud, a nečiňte z domu
Otce mého dům kupecký.: [ rozpomenuli se učenníci jeho, že
psáno jest: »Plorlivost domu tvého ztrávila mne.: jan 2, 14. atd.
Ale i přes to stala se předsíň chrámová opět tržištěm a
před ukončením Svého úřadu učitelského opakoval podruhé Pán
ježíš toto jednání Své. Ten Pán nejtišší, nejmírnější, jehož žádné
pronásledování, ano ani ukřižování rozhořčiti a rozhněvati ne
mohlo, ten Pán, jenž -ku všem hříšníkům tak milosrdným
se ukázal, ten Pán ohnivě se rozhorlil, když patřil na zneuctění
svatyně Své.
Vyhnal opět kupující a prodavače a řekl: »Psáno jest: Dům
můj jest dům modlitby, vy pak jste jej učinili peleší lotrovskoua
jak osvědčil tu Pán nelibost Svou nad zneuctěním chrámu,
který byl přece jenom chrámem Zákona Starého!
jak přísného soudce mají tudíž očekávati hanobitelé tak

mnohých svatých chrámů Zákona Nového!
»Horlivost domu tvého ztrávila mne.< jan 2, 17.
Nuže tedy, křesťané milí, buďme vždy uctivými ve chrámu

Páně.

Katolický chrám, poněvadž se v něm chová nejsvětější Svá
tost oltářní, jestv pravdě a skutečně příbytkem, domem Boha člo—
věka, ježíše Krista.
Vzpomínka na tuto pravdu naplnila svatého biskupa Martina
takovou úctou, že ani posaditi se nechtěl ve chrámu Páně. Těm,
kteří ho k tomu nutili, odvětil, že při přítomnosti svého soudce
musí se jen chvčti a třásti.

_

Křesťané moji! Přicházejme tedy do chrámu Páně za tím
úmyslem, abychom Boha svého zde vzývali a jemu díky své na
jevo dávali a jemu prosby své přednášeli.
Toto smýšlení vnitřní odstraší nás zajisté od všelikého vněj—
šího neuctivého se chování ve svatyni Páně.
A čím pokorněji a uctivčji se zde modliti budeme, tím vět
ších, h'ojnějších a bohatších milostí v domě Božím obdržíme.
Amen.
Jan Gótschner, em. farář v Hoře Kutné.

“%$—

Ře 'i příležitostné.
Kazani primiční. *)
(O svátku Narození Panny Marie.)

Obraz práce kněze na vinici Páně.
»Já jsem pastýř dobrý.:
Jan 10, 14.

Dnešního dne spěchají tisícové lidí do chrámu Páně; sla
' vímet krásný svátek Panny Marie, jež nám dala Krista, na
šeho Spasitele. I zde tyto posvátné prostory útulné svatyně Boží
jsou naplněny lidem zbožným, jenž hledí s nedočkavostí vstříc
budoucím okamžikům. — Leč, moji drazí, neváhám to říci, že
u vás všech zajisté nebyl to pouze a jedině svátek Panny Marie,
jenž pohnul vás jíti do tohoto chrámu. Pudilo vás sem ještě něco
jiného, zvláštního. Za několik chvílí bude se zde totiž konatí
slavnost vzácná, jež naskýtá se za celý život jenom jednou, a to
ještě ne všem lidem, nýbrž jenom několika vyvoleným Páně. Za
několik chvílí bude zde u tohoto oltáře mladý, nově posvěcený
kněz obětovati svou první mši svatou.
Jenom krátký ještě čas a uvidíme jej vystupovati po stupních
tohoto oltáře, aby nám zjevno bylo, že i k němu promluvil Otec
nebeský: »Také ty jsi syn můj milý, v němžto se mi zalíbilolc
Nový kněz, nový apoštol, nový těšitel lidské bídy, nový přítel
dítek, chudých i nemocných, kněz Nového Zákona přistoupí k ol—
táři, aby poprve ve svém životě oděl se slávou a důstojností, jež
převyšuje daleko slávu a důstojnost knížat, králů a císařů, ano též
převyšuje i slávu samých andělů Božích.
Neboť, kdož jest kněz? Drazí v Kristu, pastýř náš Ježíš
Kristus o Sobě pravil: »Já jsem dobrý pastýř, já jsem váš přítel,
otec, váš Spasitel;a On za nás trpěl a umřel na kříži a otevřel
nám tím brany nebeské, leč ani Svojí smrtí nás neopustil, í teď
nachází veškeré lidstvo &jmenovitě nešťastné zbloudilé ovečky
nacházejí svého dobrého pastýře. -— A koho? Kněze! Kněz za
stává místo Samotného Spasitele, on kráčí v Jeho šlépějích, plní
Jeho rozkazy, koná Jeho skutky. »Jako mne posílá Otec, tak Já
posílám vás,< řekl Spasitel, a tím dal Svým nástupcům, apoštolům
a kněžím, moc a povinnost, jíti do celého světa a hledati a spa—
sítí, co bylo zahynulo.

——Kněz vstoupil na místo Mistra nebe—

ského.
*) Při primici veleb. p. Kubína v Karlíně r. 1893.
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A k vůli "takovémuto dobrému pastýři, k vůli takovémuto
knězi, jemuž včerejšího dne uděleno bylo svěcení na kněžství,
shromáždili jsme se dnes, moji drazí, abychom jej doprovázeli
v duchu při první cestě k oltáři, aby tam při první oběti
nejdražší učil se znáti celou tu lásku ]ežíše Krista, dobrého pa—
stýře, aby se touto láskou rozohnil a proniknul, aby tam poprve
obětoval a sloužil Bohu k spasení všeho světa.
Ach ano, můj drahý spolubratře v hodnosti kněze, co vám
všecko as přinese ten život, jejž dnešním dnem započínáte? Jste
naplněn a proniknut radostnými nadějemi do budoucnosti, 'na
plněn a proniknut vroucím přáním, životem svým prospěti veške'
rému lidstvu v statku nejvyšším, duševním, jste naplněn a pro
niknut vroucí touhou, již brzy uzříti svého Spasitele ve svých
posvěcených rukou. jej —vezpůsobě nejsvětější Svátosti oltářní po
prve z vlastních rukou svých přijati, — a pak, pak mužnč a sta
tečně, silně a neohroženě nastoupiti svůj vznešený úřad pa
stýřský.
Nuže, dovolte, milený spolubratře, abych několika stručnými
rysy nastínil obraz budoucí práce Vaší, obraz práce kněze na vi—
nici Páně, dle krátké sice dosud zkušenosti své, ale přece jak
doufám k našemu poučení, ke cti Boží a jeho přesvaté Matky
i k oslavení

dnešní

slavnosti.

—»-—Vyprošuji

si od Vás k tomu,

aspoň v duchu, Vašeho požehnání.

Pojednání.*)
jaká práce očekává kněze na vinici Páně.> jak má pečovati
kněz, dobrý pastýř o své ovečky? Péče o duše mu svěřené vzta
huje se ke všem dobám života lidského.
Když se dítko narodí, tu zajisté nikdo k němu nelne větší
láskou, nežli matka; s neskonalou péčí a starostlivostí hlídá je
v prvních hodinách, ani na okamžik nesmí přijiti z jejího oka
a srdce, tím méně z domu. A přece tato milující matka ráda to

dopouští, aby její dítko bylo od ní odneseno na dosti dlouhou
dobu a daleko —- když neseno jest do chrámu Páně, ke křtu,
neboť ví, že tam její dítko očekává kněz, aby to dítko, kteréž
zrozeno bylo od ní pro svět, křtem svatým, touto svátostnou
koupelí, bylo zrozeno též pro nebe. To jest první styk, jejž kněz
započíná s člověkem. A když pak dítko vyroste, když rodiče již
naučili je řeči pozemské, tu opět se přibližuje dobrý pastýř, kněz.
béře dítko na svůj klín a učí ponenáhlu dítko mluvě nebeské,
mluvě spásy, aby naučilo se mluviti s Bohem, aby, jsouc ještě
tak blízko svému vzniku od Boha, si tuto svatou blízkost Boží
zachovalo i pro celou budoucnost, a vychovává je tak mlékem
svaté viry.
*) Dle Saíi'enreutera.
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Když opět dále dítko dospívá, dostane již také silnější du
chovní pokrm. Teď vedeno jest rukou kněze k hostině slavnostní,
k prvnímu svatému přijímání, při němž zapomíná v svaté zaníce—
nosti chudý na svoji chudobu, bohatý na své bohatství, hříšník
na své hříchy, při němž všem lidem dobré vůle tak blaze a tak
nebesky jest, protože přijali do svého srdce Pána veškeré blaže
nosti a spásy.
Z hocha stává se jinoch, z dívky stává se panna, pokušení
a vášně vzrůstají, 5 lety stárne sice vášeň, ale neslábne, naopak
stává se silnější, vždyť i stařec podléhá ještě často jejímu hroz
nému vábení a strašnému tyranství. Svaté biřmování dalo sice
dospělejší mládeži do ruky silnou berlu víry a mravu; ale bouře
mohutně vzrůstající žádostivosti hledí jí tuto oporu vyrvat, nedo
stačuje ani vážné slovo, ani domluva rodičů. — Hle, tu vystupuje
kněz s plamenem Ducha Svatého v srdci na kazatelnu, kdež
s celou důstojnosti jako apoštolský hlasatel oznamuje vůli Boží
a varuje před zlým; jako paprsek blesku šlehá slovo Boží do
srdce, ledová kůra taje, ztracený syn se vrací, Magdalena činí
pokání a duše podobné Zacheovi navracejí čtvernásob, co si ne
právem přivlastnily.
Slovem Božím jako dvojostrým mečem zasazuje kněz spasi
telné sice, ale přecejen krvácející rány. Kdo je zahojí? Opět
nikdo jiný, než ten, kdo je zasadil, kněz. Ve zpovědnici, při
svaté zpovědi se ten přísný, lví hlas jana volajícího na poušti,
jenž zazníval s kazatelny, promění v jemný, přívětivý hlas dobrého
pastýře.

——A hle, kající hříšník, jenž. v oku měl slzu lítosti, ten

i v slzách usmívá se nejblaženější radostí, odchází ulehčen o břímě
věčného zavržení, odchází a líbá tu ruku knězovu, jež na něho
dříve uvrhla kameny nejhlubšího ponížení jenom proto, aby je
mohla opět tím radostněji sejmouti se šíje ospravedlněného.
Kněz, jenž zasahoval svojí rukou v život jinochův v dobách
nejrozhodnějších, on také jest přítomen v době, jež rozhoduje pro
celý budoucí život dvou lidí, muže a ženy. — Na stupních oltáře
poklekají před ním, a hle, on jako zástupce Boha spojuje je
poutem nerozvížitelným, jež trvá po celý život a jež oběma zaru
čuje pevný, nehybný střed štěstí a domácí blaženosti.
To pouto, jež kněz na ně složil, nemůže roztrhnouti nic, leda
smrt; smrt ovšem pak činí z manželky vdovu, 2 dítěte sirotka. ——
Od lůžka umírajícího ztrácí se poznenáhlu přítel za přítelem, lékař
krčí beznadějně rameny, pomoc lidská jest marna, a přece volá
trpící bez přestání po tělesné a duchovní útěše. Leč všecko ticho.
Ani hlásku není slyšeti,' jen sténání umírajícího a vzlykání matky
a dítek ——<
— —.

Tu však otevrou

se dvéře — a třeba o půl

noci, po namáhavé cestě, v dešti &bouři, se svatým výrazem lidu
milné lásky vchází kněz přes práh domu, z něhož hospodář se
chystá na cestu, z níž se nikdy nenavrátí. — »Pokoj domu to
muto a všem, kdož přebývají v něm!- Tak modlí se kněz, posel
míru, nemocný vzdychá, kněz se modlí, nemocný modlí se s ním,
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mlčí, zp0\ídá se, dostane se mu rozhřešení, útěchy, posledního
přijímání, jest pomazán svatým olejem k poslednímu boji, bojuje
tento boj, boj se smrtí a ďáblem, vítězi a usmívá se, žehná svým
drahým, slábne, slyší již jen hlas knězův, dýchá tiše, sklání hlavu,
zavírá oko — a kněz padá na kolena s vdovou a sirotky, aby
prosil Pána života a smrti, aby byl milostiv duši právě sko—
navšího.
Umírajícímu přines! kněz pokoj a mír; ale on ví, že jest také
jeho povinností přinášet pokoj a mír žijícím. — A odkud má
kněz vzíti, odkud načerpati tohoto míru, tohoto pokoje blaženého?
Ach, v té věci má kněz veliký poklad, z něhož může vážiti ne
ustále a jenž není nikdy vyčerpán. Je to oběť mše svaté. Při mši
svaté sestupuje Sám Bůh, Spasitel, s nebeských výšin do rukou
knězových; slovy: »Totot' jest tělo mě< proměňuje kněz chléb
v tělo Páně, a pak drží ve svých smrtelných rukou Spasitele
svého, s Nímž může mluviti, Jemuž může přednášet! své prosby
a modlitby. —
O, moji drazí, co jest Melchisedech, co jest Aron se svými
obětmi? Kněz novozákonný nemá ve svých rukou pouhý
chléb, pouhé zvíře obětní, kněz novozákonný má ve svých rukou
Samého Boha! A tohoto Boha, tento chléb s nebes sestoupivší,
tohoto Boha člověka, ]enž ,se za nás na kříži obětoval — smí
kněz požívati, jej přijímati! O, jaký tu div, že kněz, když přinesl
oběť tu přesvatou, že přináší i sama sebe Bohu za oběť? A jaký
tu div, že obětuje Bohu celý život svůj, že odřlká se rád právě
těch požitků a rozkoší, kteréž od světa nejvíce ceněny a vyhledá—
vány bývají, že zasvěcuje veškerý svůj čas a všecky síly své pouze
plnění svých posvátných povinností.
Nuže, k tomu nejvyššímu bodu svého svatého povolání,
k slavně mši svaté, chystá se právě náš mladý oslavenec. Ú, kéž
by i on čerpal z této stářím ctihodné, svět usmiřující oběti sílu
k veškerému plnění svých povinností. Kéž by i on byl nevědomým
lidem učitelem, pochybujícím rádcem, zarmouceným utěšitelem,
klesajícím podporou, umírajícím bezpečnou berlou k nejdelší anej—
rozhodnější cestě !
Ano, kráčejte, pomazaný Páně, nově posvěcený knězi, k svému
Bohu a k našemu Bohu, k svému Otci a k našemu Otci! Povězte
Beránku Božímu, až jej budete chovati v rukou svých, aby se
nad námi smiloval, a jako kdysi utišil zmítající se vlny mořské,
tak aby utišil bouře a víry našich pohnutých časů! Modlete se
za nás za všecky, jmenovitě za Církev svatou, teď tak mocně
bojující, za její dobré a přece pronásledované pastýře i za svou
vlast! —
Ano, tak vyplněno jest krásným způsobem přání vašeho mi
lujícího otce a vaší pečlivé, starostlivě matky! Ve svaté rozkoší
patří teď šťastní rodičové na svého syna kněze, a radost a po—
hnutí jejich i všech vašich přátel mohou Vám, milený spolubratře,
býti zárukou jejich lásky a úcty.
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Nuže tedy, milostí Boží naplněn, jděte a ukažte nám ježíše,
požehnaný plod života té svaté Panny, jejíž Slavnost narození dnes
konáme; a když bude ta svatá oběť. u konce, pak at třeba vaše
noha dotýká se země, váš duch ale od této chvíle nevzdaluj se
více z krajiny nebeské vlasti, vždyt' jest to i pro vás i pro nás
všecky jedinou starostí — ta velká starost o šťastné dosažení
blažené

věčnosti.

Amen.

VáclavSproc, kooperátor v Karlíně,

Svátek nejsv. Srdce Pána Ježíše.
Srdce Ježíšovo

Srdce lásky nejhodnější.
»Větší lásky nemá jako ten, kdo život
svůj za přátely dává.:
Jan 15, 13.

Slavili jsme, v Kristu nejmilejší, během církevního roku mnoho
krásných svátků, které připomínaly velikou lásku Boha k nám
a spásonosné dílo našeho vykoupení. Půvabné svátky Vánoční
již dávno uplynuly, vítězoslavně Velikonoce a radostné svátky
Svatodušní jsou již pominuly — svátky víry, naděje a lásky, jakž
je právem nazvati můžeme: jejich řada je právě nádheryplným
svátkem Božího Těla dovršena. A dnes — slavíme svátek nižšího
sice řádu, proto však srdci našemu vítaný, jenž tvoří jaksi ku
hlavním svátkům katolické Církve kýžený doplněk — to jest krásný
svátek nejsvětějšího Srdce Pána ježíše.
Kde

je duše ta, jež by nezaplesala

——zavzní-li jen zdálí

slovo »Srdce ježíšovm?
Nejvýš svato a úctyhodno je veškeré tělo Krista ježíše:
bylot' ono nadpřirozeným způsobem 2 Ducha Svatého počato,
z Panny přečisté, hříchem nedotknuté zrozeno, božskou osobou
ežíše Krista s Božstvím nerozlučně spojeno —; svatěa úctyhodné
je lidské tělo ježíšovo, poněvadž ono bylo za nástroj našeho vy
koupení vyvoleno, za nás na kříži v obět' přineseno, ukrutně
usmrceno; ——svaté a ctihodné je tělo Kristovo, poněvadž v Něm
přebývala lidská duše Pána ježíše, a pro tu příčinu nejdůstojněj
ším chrámem Ducha Svatého bylo jest učiněno.
Ale ze všeho těla Syna Božího nejhlubší úcty a klanění je
hodno nejsvětější Srdce jeho, ono tělesné, skutečné, lidské Srdce,
které Syn Boží přijal zároveň s lidským tělem, poněvadž bylo
sídlem těch nejušlechtilejších, nejněžnějších citů a žádostí, sídlem
nejčistší a nejvroucnější lásky k Bohu a lidstvu. Z něho jako ze
zdroje prýštily se všecky dobré činy, které ježíš ku cti Svého
Otce a ku spáse lidí vykonal, v něm stkvěly se ty nejkrásnější
ctnosti.
To Srdce ježíšovo — Srdce —lásky nejhodnější bude před
mětem rozjímání ' našeho. —
Dej, () Srdce nejsvětější, aby Srdce naše Tobě bylo po

dobno!
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Pojednání.
Mluvíme-li o nejsvětějším Srdci Ježíšově, tu tanou nám na
mysli všecka dobrodiní, která ježíš prokážal lidem po všechen
čas Svého života pozemského a jež dosud prokazuje ve [velebné
Svátosti. My připomínáme si dále všecky bohumilé ctnosti ježí
šovy, které původ, kořen svůj měly v neisvětčjším Srdci jeho a
ve krásný strom dobrých skutků vykvetly.
Prokázaná dobrodiní, dobré skutky a ctnosti ——
jsou nej
krásnější ozdobou srdce lidského.
Známe mnoho lidí šlechetných, dokonalých mužův a žen,
() lidstvo zasloužilých, kteří slavné, blahonosné skutky pro po
tomstvo vykonali, po celý čas svého života v dobrém zalíbení
měli a přede zlem, jež je hřích, svatou bázní se chvěli a utíkali:
srdce jejich bylo zrcadlem, v němž přemnoho krásných, bohu—
milých ctností jako paprsky slunce na hladině vodní se odráželo
atřpytilo—každý zajisté národ může se pochlubiti takými hrdiny
dobrých skutkův a ctností —- obzvláště však jest to Církev svatá,
která s chloubou může poukázati na zdárné syny své a dcery _—
pravé to heroy (reky) ctnosti: než,.co jsou všickni tito, co jejich
dobrodiní, která prokázali, co dobré skutky jejich, které byli jsou
vykonali. co ctnosti jejich, kterými v bezúhonnosti své se stkvěli
proti dobrodiním, velikým skutkům a podivuhodným, vpravdě
božským ctnostem Kristovým, co jsou všecka nejněžnějši srdce
lidi nejdokonalejších, nejšlechetnějších, proti nejsvětějšímu Srdci
Krista ježíše?
Kdo nám prokázal více dobrého, kdo více dobrého vykonal
v životě svém, kdo z lidí byl světějším nad Krista Pána? A hle!
Nejmilejší — to všecko prýštilo se ze Srdce jeho ——my nemáme
světějšího a milování hodnějšího Srdce nad ono Krista ježiše.
To Srdce to bylo, které milosrdenstvím k nám naplněno
bylo, k nám láskou neuhasitelnou vzplanulo, nás věrně -—až do
konce milovalo, pro nás a pro naše viny nejukrutnější muky Vy
trpělo: — opovržení, chudobu, pronásledování, zármutek, opuště
nost, rouhání anejpotupnější smrt kříže na se vzalo — a s jakou
radostí, podivuhodnou pokorou, trpělivostí a vytrvalosti! — To
srdce bylo v pravdě nejpokornější, nejčistší, nejtišší, nejtrpělivější,
nejsoucitnější, k nepřátelům nejvelikodušnější, nejpobožnější.
Zádáte-li k ohému, co jsem pravil, důkaz _—popatřte na
jesle, na kříž a oltář
zde lze viděti všecka dobrodiní, která
Syn Boží v lidském těle světu (lidstvu) prokázal, zde stkvějí se
všecky ctnosti jeho ve světle nejjasnějším. Zde Syn Boží v po
době dítěte všecku bídu lidskou na se dobrovolně přijímá, trpí
zimou a hladem,

tu na

kříži v podobě

člověka, zločince ——ne

jako člověk, ale červ apohanění lidu v bolestech se svíjí, na oltáři
ve způsobě chleba za pokrm duši se dává ——zapomenut, opuštěn
_—jaká to nesmírná láska, jaké utrpení, jaká pokora a trpělivost,
aby spasil hříšné pokolení lidské. »Větší(ho) zajisté (milování) lásky
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nemá,

jako

ten,

kdo

za přátely život svůj dává.< ——Ta slova

v míře nejvyšší platí o Kristu Ježíši, o božském Jeho Srdci.
Proto také a ne bez příčiny se stalo, že byl kopím otevřen
po smrti Ježíšově bok Jeho, Bůh Otec tomu chtěl, aby otvorem
tím jako oknem pohlíželo lidstvo na láskyplné Srdce Syna Svého,
Jej za lásku Jeho uctívalo a vpotřebách svých k Němu se utíkalo.
Spasitel Sám tuto ránu trpěti chtěl, aby ukázal na nekonečnou
Svoji lásku, aby studnici k našemu občerstveníaknihu k poučení
našemu otevřel. »Hie! takovou láskou zamiloval Jsem Si vá5< __
»pojďte ke mně všickni a Já občerstvím

VáSď ——»pojďte a učte

se ode mne vroucně milovat Boha, lidi, tiše, pokorně trpět.<
Nuže, nejmilejší! Jmenujte mi srdce druhé, které by nás bylo
více milovaio, pro nás více vytrpělo, pro nás více vykonalo, které
by krásnějšími ctnostmi se stkvělo? ——Nemůžete. Jenom Srdce
Ježíšovo nás nade všecko ostatni nejvíce milovalo, pro časné
i věčné blaho 33 let tlouklo, trpělo, na kříži krvácelo, Jemu děku—
jeme vším, co jsme a co máme, ono paprsky světla a tepla svého
údolí slz v ráj rozkoše proměnilo, království nebeské nám ote—
vřelo. Na tom srdci odpočívaly sladce dítky ——sladčeji než na
klíně matky, zde nalezli nemocní soucit a pomoc, zarmoucení
útěchu, opuštění a pronásledovaní jisté útočiště, budoucí cestu,
slabí posilu, hřešící odpuštění, kající slitování, bídní a nuzní milo—
srdenství ,— veškeré lidstvo, to co hledalo & po čem toužilo -—
milost a pravdu. — To srdce k největším obětem se podrobilo,
smrtelnou úzkostí, hlubokým zármutkem přeplněno bylo, rouháno
a vysmíváno — a ono
nepřátelům odpouštělo — za ně se
modlilo! V největší slávě a velebnosti na hoře Tábor zůstalo po
korno, v největším ponížení na hoře Olivetské, kde Syn Boží pro
hříchy světa k zemi klesal a jako vinník před Otcem tu lkal —
nepohnuto stálo, na Kalvarii v nejukrutnějších bolestech do vůle
Boží odevzdáno a trpělivo.
Což divu, že svatí raději všecka muka a nejhroznější smrt
podstoupili, než aby se od Srdce Ježíšova odtrhnonti dali, což
divu, že k tomu Srdci takovou láskou vzplanul apoštol národů,
že zvolal pln radosti v největších utrpeních: »Kdo odlouči nás od
lásky Kristovy: ——
od Jeho přesladkého Srdce? Snad pronásledo—
vání, snad meč, snad hlad, snad nahota . . . jsem jist, že ani pro
následování, ani meč, ani hlad, ani nahota, ani přítomné, ani bu—
doucí věci, ani moci pekla neodloučí nás od lásky, která jest
v Kristu Ježíšili
*

Vizte, nejmilejší!

*

*

»Srdce nejsvětější, milování nejhodnější ——

Srdce Boha člověka v pravdě důstojné, radost andělů, rozkoš
čistých duší, okrasu nebes a světa celého, lahodně zvučící nástroj
Trojice nejsvětější, pokladnici zásluh a milostí, trůn nejkrásnějších
ctno'stí, hle, to Srdce, které tolik milovalo a tak málo je milo—
vánola tak stěžoval Sobě božský Spasitel nevěstě Svého Srdce,
Marii Markétě Alacoque.
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Chtěli byste,

nejmilejší, aby i o vás tato výtka platila.> —

Nikoliv! Lásku láskou odpláceti dlužno: milujtež proto Srdce to
nejsladší, nejsvětější a nezarmucujtež Ho. je zvykem chvalitebným
mužům velikým a slavným stavěti pomníky, jež dobrodiní, lásku
a zásluhy jejich hlásají — Srdce ježíšovo zaslouží pomník ten
nejkrásnější — tím pomníkem budiž srdce vaše — zasvěttež je
Srdci Pána ježíše. Vděčné lidstvo je pamětlivo lásky Srdce ježíše:
buduje k úctě jeho oltáře, ano nádherné velechrámy;*) ba celé
země **) a království zasvěcují, odporučují se nejsvětějšímu Srdci
Pána ježíše, zavádějí se církevní spolky a zbožná bratrstva, jež ve
zvláštní pobožnosti uctívají božské Srdce Spasitele — nezůstaňmež
imy pozadu a každý dle možnosti rozmnožuj slávu nejsvětějšího
Srdce; přispívej ku cti jeho dle svých silanemůžeš-li jinak —vy—
stav aspoň každý jemu pomník v srdci svém — pomník dobrých
skutků a bohumilých ctností u vděčnosti, lásce a věrnosti. Amen.
"

Frá Vojtěch Hronek.

*) Překrásný velechrám Srdce Pána ježiše sbírkou dioecesanů od kní
žete biskupa ]. K. Zwergera ve Št. Hradci zbudovaný.

“) Tyroly.

'
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() konu nadpřirozené víry.
Podává .Václ. Leller, farář na Maková.

Svatý Ambrož praví: »Qui íidem exigunt, Fidem astrumt.: '
(Br. Rom. fer. VI. Q. T. T. Adventus). Dle této zásady otázka
konu nadpřirozené víry bude v popředí mezi otázkami boho—
slovnými duchovního pastýře. Má povinnost, aby zkoumal základ
a podmínky nadpřirozené Viry božské jak sám na sobě, tak
i u jiných. A kde by snad žádoucí činnosti lidské se nedostávalo,
pilností, poučováním, poskytováním prostředků učebných, odstraňo
váním závad, doplňováním nedostatků, rázností a silou ducha,
pokud na něm jest, tuto činnost vzbuditi a utvrditi. Ne snad
proto, že by od toho výhradně závisel kon nadpřirozené víry,
nýbrž proto jedině, že činnost lidská se předpokládá tak dalece,
jako se vyžaduje pevné zemč,oniž by se opíral žebřík, dotýkající
se samého nebe. Tím není vyloučeno, že žebřík, který až do
nebe sahá, popředně v nebi svůj základ míti musí. A tak se to
i skutečně s konem nadpřirozené víry má, že týž založen jest
netoliko popředně, nýbrž i výhradně na působnosti božské, jelikož
bez Boha o nadpřirozené víře, tím méně o konu nadpřirozené
víry nemůže býti řeči.
Největší obtíže působí ovšem otázka. )Jak povstává kon nad
přirozené víryc, čili co jest prostředím působnosti božské &lidské,
aby kon nadpřirozené víry. povstal.
Tato otázka doposud není autoritativně rozhodnuta, ačkoliv
se zdá, že ne v době daleké se tak stane, jelikož v praxi důleži
tější jest, nežli se na pohled zdá. Proto nenosíme sovy do Athén,
zabývajíce se otázkou tou —ncjdůležitější, jaká kdy zajímati bude
každého bohoslovce — a uvažujíce o ní jak po stránce božské
tak i lidské. '
Kon nadpřirozené víry jest výsledek shody mezi činností
božskou a součinností lidskou, který povstal jedině a výhradně
od Boha a má předmětem svým Boha a jeho zjevení. Kon nad—
Rádce duchovní.
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přirozené víry jako výsledek předpokládá nějaký základ víry čili
víru v podmínce, jakož i něco, co onen základ přivodí ke komu,
aby výsledek byl možný.
To, co jest v podmínce víry, tvoří dvojí řadu činnosti a sice
božské i lidské. jeví se nám tudíž kon nadpřirozené víry jako
závěrečná shoda konce první řady s koncem druhé řady a sice
přivoděna jsouc od Boha zvláštním konem. Tento kon Boha vzta—
huje se ne pouze na konec, ale i na počátek součinnosti lidské,
bez něhož by k výsledku konu nadpřirozené víry nedošlo. A ko
nečně předmětem veškeré činnosti jak řádu božského, tak i lid—
ského a obapolně uskutečněné shody konemjest Bůh Sám, neto
liko že jest, ale že se i Zjevil, jakož i to, co Bůh zjevil.

Vzhledem k tomu jeví se nám kon nadpřirozené víry jak
řádem tak předmětem rozlišným od konu víry přirozené.
Činnost božská sama sebou do řádu nadpřirozeného patří,
a součinnost lidská jen tak dalece ke konu nadpřirozené viry
přispívá, pokud sil rozumuavůle užívajíc, pod svrchovanost Boha
pravdomluvného se sklání, íaktum zjevení Božího uznává, a co
Bůh zjevil, od Boha, skrze Boha a v Bohu poznati sobě žádá.
Předmětem konu víry nadpřirozené nejenom jest to, co rozum
lidský () Bohu poznati s to jest: jeho jestota totiž a vlastnosti
popředně; nýbrž i to, co jedině o Bohu skrze zjevení jeho vzná
most nám vejíti mohlo a žádným jiným způsobem nežli od Boha
ohlášeno nám býti nemohlo, jako ku př. že Bůh jest trojjediný,
kterýžto souhlas nadpřirozený duše lidskés Bohem se takto zjevu—
jícím, pomoci milosti jeho způsobený, nazývá Lugo kon víry nad—
přirozené, nejhlavnější.
Z čehož následuje, že byť i nadpřirozený, však méně doko
nalý jest a zůstane assensus immediatus. quo homo iudicat Deum
aliquid revclasse, dle téhož autora mínění jakožto assensus semper
obscurus sed certus.
jakožto první kon nadpřirozené víry počítá: assensus imme—
diatus aliquando evidens, quo iudicat Deum esse primam veritatem.
Tento první jest, ačkoliv základem pro dva již kony nadpřirozené
víry položen, přece nejméně dokonalý. Všeckytřijmenované kony
nadpřirozené víry vyplývají, jak samozřejmo z toho, že byly dříve
v podmínce víry a teprve konem milosti Boží vzbuzeny jsouce,
přivedly k výsledku, co nazýváme konem víry nadpřirozené, při
tom však zůstaly rozlišnými věcně i mocně, t. j. skutkem í silou.

Za vedení Lugonova vystupovali bychom ztrojí podmínky
víry nadpřirozené k trojímu kon u nadpřirozené víry. Toto mínění
jest tak odůvodnčno důvody bohoslovnými, že kdoby při kře
sťanském vychování na to zapomínal, na písku by stavěl aneb
střechu dříve na dům dáti by zamýšlel, nežli byl pevné základy
založil a zdi vystavěl.
U křesťanských dítek jest nadpřirozená víra v podmínce
jako habitus infusus. Byla jim nadpřirozená víra na křtu svatém
do duše vlita a zůstává v duši jejich trvale.
[
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Nejedná se tudíž křesťanskému vychovateli o to, aby něco,
co v pouhé mohoucnosti jest, ke konu přivésti se snažil, — to
ponecháváme vychovateli světskému; nýbrž jedná se o to, aby
nadpřirozený habitus infusus víry přiveden byl ke konu a samo
zřejmě ke konu nadpřirozené víry.
Při této činnosti musí především Sám Bůh býti nápomocen,
a katecheta pouze spolupůsobí tím, když dítky křesťanské často
upozorňuje na první podmínku nadpřirozené víry, že Bůh jest. Není
potřebí při tom důkazů, nýbrž postačí časté poukázání k jestotě
Boží, tak že dítky křesťanské nuceni jsou často opakovati větu:
»Bůh jest.<

Potom teprve možno na základě této známosti jestoty Boží
přikročiti k druhé podmínce nadpřirozené viry, »že se Bůh zjevila,
a tu teprve vlastnosti Boží vypočítati, pokud nám možno.
Dříve, dokud dítkám křesťanským jestota Boží a vlastnosti
Boží náležitě nebyly z podmínky, ve které se v duši jejich nachá
zejí, v kon uvedeny, řádně nacvičeny, nelze s prospěchem přikro
čiti k podmínce třetí nadpřirozené víry, t. j. k—stanovení »pravd,
které nám Bůh zjevil.:
Tolik dovolil jsem sobě na základě shora uvedeného odů
vodnění Lugouova proto ve známost uvésti, aby pořad pravd ná
boženských, jak je nás diecésní katechismus vykazuje, zachován
a svědomitě šetřen byl, neboť tím nejlépe napomáhá se u dítek
křesťanských, aby víra nadpřirozená, kterou habituelně mají, při—
vedena byla ke konu.
___
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Buh jest vsemohoum.
Kateclíese pro 4. třídu obecných škol.
Napsal ]an Nep. Jos. Holý, řeholní kanovník Tepelský.

I. Explicatio.

1. Vypravuj stvoření světa dle biblické děje

pravy, zvláštní důraz klaď na slova: »I řekl Bůh: »Buď světlola

a učiněno jest světlo.: Rekl Bůh: »Buďobloha! A hned
se zklenula nad zemí jasná, modrá obloha. Třetíhodne
řekl Bůh: »Shromážděte se

.a Stalo

se. Pak řekl Bůh . . .

IzaZelenala se země . . . Ctvrtéhodne řekl Bůh... [ stalo
se tak. Pátého dne řekl Bůh . .. A již se hemžily . .. Se
stého dne řekl Bůh . . ; I to se stalo.

Bůh řekl a jak Bůh řekl, vše se tak stalo. Když Bůh řekl:
„Buď světlo,; ukázal, že chce, aby bylo světlo. A hle, ico chtěl,
to se také stalo. Rekl, chtěl, aby byla obloha, i- stala se obloha,
řekl, chtěl, aby byla suchá země a moře, i stalo se atd. Stalo

se tedy vse, cožkoli Bůh chtěl
A kdo způsobil, že se
všecko tak stalo? Byl to Bůh Sám. Bůh tedy učinil všecko,
cožkoli

chtěl.

Ale nejen tehdy učinil vše. cožkoli chtěl, nýbrž

tak činí až doposud, neboť, jak jsme se již učili, jest nezměnitelný:
35*

_
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jest Tentýž od věčnosti do věčnosti. Proto také praví Písmo sv.:
»Všecko, cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi, na zemi, v moři
i ve všech propasteclm A když Bůh všecko činí skutečně, což

koli chce, proto může všecko učiniti, cožkoli chce.
A protože má Bůh moc vše učiniti, že vše můžeučiniti,
cožkoli chce, jest všemohoucí. jaký jest Bůh? Co to

znamená?
Císař pán jest mocný pán, panuje nad mnoha tisíci lidmi,
má velikou moc, ale přece nemůže vše učiniti. Když Filip II.,
král španělský,“ se svým synáčkem byl na honbě, strhl se silný
lijavec. Syn prosil otce, aby přikázal oblakům, aby nepršelo.
»Synu,c řekl král, »to není v moci otce tvého, nýbrž v moci ne
skončeně většího Pána, než já jsem.! [ nejmocnější pán na zemi
nemůže poroučeti oblakům, aby nepršelo, slunci, aby svítilo, ne
může aní jedinké květinky udělati, jako učinil Bůh třetího dne.

Jediné Bůh může vše učiniti, jediné Bůh jest všemo

houcí.
Proto jest všemohoucnost vlastnost Boží, nebot“ nikdo
jiný této vlastnosti nemá.
2. Když se Maria tázala archanděla Gabriela, kterak se stane,
že bude míti syna, odpověděl archanděl: »Duch Svatý sestoupí
v tebe . . . neboť u Boha není nic nemožného.“ Anděl tedy řekl:
U Boha není nic nemožného, není nic, co by nemohl učiniti. Bůh
může učiniti všecko, cožkoli chce, není Mu nic nemožného, není
nic, co by nemohl učiniti. Proto pravíme: Bůh jest všemo

houcí: může všecko učiniti, cožkoli chce; není Mu

nic nemožného.

Nacvič!

II. Applicatio. 1. Před mocnými pány se ukláníme. Před
králem nebo císařem hluboce se ukláníme, křesťané šťastnými se
pokládají, jestliže mohou políbiti kříž na obuvi sv. otce. Před
Bohem všemohoucím padáme na kolena, klaníme se nejhlouběji,
jemu vzdáváme nejvyšší úctu. Mocný král Nabuchodonosor chtěl,
aby ho lidé uctívali jako Boha. Ale všemohoucí Bůh ho potrestal,
že se zbláznil. Chodil po čtyřech jako zvíře, žral trávu jako vůl.
Po nějakém čase Vrátil mu Bůh rozum, a tu král zvolal: »Není
moci, která by mohla odporovati moci Boží. Jemu náleží jediné
klanění se.<< Proto, že jest Bůh všemohoucí, budeme
se Mu

v nejvyšší úctě klaněti.

2. Vypravoval jsem vám právě o králi Filipu II. a jeho sy
novi. Když uslyšel královský princ odpověď otcovu, s podivením
odpověděl: »Ach tak malinkou věc, otče, zastaviti nemůžeš, což
teprv, kdybych něco těžšího žádalP< »V pravdě,: odpověděl král,
»nejsem mocný, abych oblakům přikazovati mohl; protož boj se
Boha, který má větší moc než všichni králové celého světa!: Hle,
protože je“ Bůh všemohoucí, máme se Boha bá-ti. Když ke
hříchu jsme ponoukáni, bojme se Všemohoucího Boha a zůstaňme
Mu věrnými, jak nás Písmo sv. napomíná: »Boj se Boha, a za
chovávej jeho přikázaníh A ,když se báti budeme Boha, poznáme,
jak mocný jest Bůh a jak slabí jsme my, “dojdeme pravého po
znání, v jakém poměru jsme k Bohu, a v tom záleží právě mou
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drost, abychom poznali skutečný tento poměr, proto právem dí
Písmo sv.: »Počátek moudrostí — bázeň Boží.:
3. Žádný císař nemůže odměniti správně všechny hodně lidí,
nemůže také všech zlých řádně potrestati. Bůh jest však všemo
houcí, a může odměniti í nejmenší službu, i sklenici vody, může
také potrestati řádně každou zlobu, i zlé myšlénky. Boží moci

nemůžeme ujíti, proto čiňme dobré & varujme se
z ]é h o !

.

4. ]c-li otec neb matka těžce nemocna, a žádný lékař jim
pomoci nemůže, kdo může pomoci? Když dlouho nepršelo, a třeba
nutně vláhy, kdo ji může seslati? Proč? Proto máme v takých
případech Pána Boha o jeho pomoc prositi, k Němu se vřele
modliti; pak doznáme i na sobě pravdivost přísloví našich
předkův:
»Kde jest nouze nejvyšší,
pomoc Boží nejbližší.<

+322€+
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Buh jest nejvys moudry.
Katechese pro čtvrtou třídu obecných škol.
Napsal ]an Hep. jos. Holý, řeholní kanovník Tepelský.

Vypravoval jsem vám, milé dítky, o josefu egyptském, jak
ho bratří nenáviděli a do Egypta prodali, jak ho v Egyptě žena
Putifarova pokoušela, křivě obžalovala, jak proto byl do žaláře
uvržen, jak zde výborně vyložil sen nejvyššího číšníka královského,
jak proto byl předvolán později před krále, aby vyložil ijeho sen,
když pak tak učinil, jak ho král povýšil na první místo po sobě.
jak potom před smrtí hladem zachránil nejen Egypt, nýbrž i jiné
krajiny, ano i svého otce a bratry. A vše to, milé dítky, Bůh
chtěl a dopustil; nebot“ bez Jeho vůle nebo dopuštění nic na světě
se neděje. Když pak blíže přihlížíme, jak krásný, podivuhodný
jest příběh ten! Bůh chtěl před smrtí hladem zachrániti otce
a bratry josefovy, & proto napřed poslal do Egypta ]osefa. Bůh
chtěl tedy něčeho dosáhnouti. Když chce někdo něčeho dosáh
nouti, říkáme tomu úmysl. Bůh chtěl něčeho dosáhnouti, měl
tedy úmysl. Jaký byl tento úmysl? Chce-li někdo někoho za
vražditi, má také úmysl, ale tento úmysl je zlý. Když však někdo
chce jiného před smrtí zachrániti, jest to úmysl dobrý, ano velmi
dobrý. Mezi statky pozemskými jest největší statek život. Proto
chtíti někoho zachrániti před smrtí, jest úmysl nejlepší. Bůh měl

tedy při ]osefu egyptském nejlepší

úmysl. Zopakuj

příhodnými otázkami!
Slyšely jste také, milé dítky, o Mojžíšovi, jak mnoho vy
trpěl, jak Bůh skrze něho vysvobodil ze jha egyptského &přivedl
do země zaslíbené lid israelský, ač Mojžíš sám do ní nevstoupil.
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Bůh chtěl tedy vysvobodili skrze Mojžíše lid židovský, měl tedy

opět úmysl; jaký byl tento úmysl? Bůh měl tedy

žíšovinejlepší úmysl.

\

i při Moj—

Bůh seslal na svět jednorozeného Syna Svého, Ježíše Krista,
aby byl za naše hříchy ukřižován, aby nás tak zachránil a vysvo
bbdil od hříchu a od pekla. Chtěl nás tedy vykoupiti apřivésti

do země zaslíbené, do nebe. Měl tedy i při Ježíši Kristu

nejlepší úmysl.

Bůh měl nejlepší úmysl pří Josefu egyptském, při Mojžíšovi,
při Ježíši Kristu, .avšak nejen v těchto třech příbězích měl nejlepší

úmysl, nýbrž vždy, při všem. Bůh má tedy

lepší úmysly. Opakuj!

při všem nej

'

Ale Bůh Svého nejlepšího úmyslu při Josefu egyptském hned
nedosáhl, nýbrž znenáhla. Chtěl—liBůh zachrániti skrze Josefa
jeho otce & bratry před smrtí hladem, nesměl Josef zůstati doma,
nýbrž bylo třeba, by šel do Egypta. Proto dopustil Bůh, že ho
bratří nenáviděli a z nenávisti do Egypta prodali. Ale dále bylo
třeba, aby nebyl Josef v Egyptě obyčejným člověkem, nýbrž aby
měl velikou, nejvyšší moc, aby mohl po sedm let úrodných obilí
shromažďovati. Proto bylo třeba, by se o něm král dověděl.
Proto seslal Bůh na krále sen, který mu Josef výborně vyložil.
Ale král by byl nic nevěděl o Josefu, kdyby nebyl na něho nej
vyšší číšník upozornil. Ten však jen proto naň upozornil, že
jemu a nejvyššímu pekaři Josefv žaláři tak pěkně sen vyložil
a že se podle jeho výkladu také vše stalo. Proto bylo třeba, aby
přišel Josef do žaláře aspoň pro domnělý zločin.- Proto byl křivě
obžalován, když nechtěl ženě Putifarově povoliti. I-lle, jak Bůh
vše nejlépe uspořádal, aby úmyslu Svého dosáhlý Ukaž totéž -v při
běhu Mojžíšově a při Ježíši Kristu!

Dřívejsme řekli: Bůh má při všem nejlepší

úmysly

a nyní pravíme: Bůh vše nejlépe pořádá, aby úmyslů

Svých dosáhl. Rekni to dohromady! To znamená: Bůh jest
nejvýš moudrý. Co znamená: Bůh jest nejvýš moudrý?
'lyšely jste, jak mnoho vytrpěl Josef egyptský, Mojžíš,
Kristus Pán,. A přece jste viděly, jak dobré úmysly měl s nimi
Bůh a jak vše uspořádal, aby jich dosáhl. Tak i z vás mnozí již
nyní mnoho trpí, ale až dorostete, nebude nikoho, na něhož by
Bůh nějaké trápení, nějaký svízel, nějaký kříž neseslal. Nechtějte
se tu protiviti úmyslům Božím, nechtějte reptati proti nim, nýbrž
pamatujte na Josefa egyptského, na Mojžíše, na Krista Pána,
a řekněte si: Ačkoliv neznám úmyslů Božích při tomto trápení,
přece chci trpělivě jim se podrobiti, nebot vím, žejsou to úmysly
nejlepší a že Bůh také vše u_spořádá, aby jich dosáhl.
'
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llětské adorace.
Píše jos cf Ocetek,

kooperator 'v llevlíně na Moravě.
II

VIV

Předrahá krev ]ezrse Krista v nejsv. Svátosti.
V životě svatého kněze Ondřeje Avellinske'ho čteme tuto
zázračnou událost. Sv. Ondřej žil v Italii, a za těch časů právě
bylo v té zemi mnoho kacířů, kteří popírali přítomnost ježíše
Krista v nejsv. Svátosti a věrně katolíky, kteří se klaněli velebné
Svátosti, nazývali modláři. jeden z těch kacířů šel jenom na oko
k sv. přijímání, vyplivl však potom sv. hostii do svého kapesníku,
schoval jí do kapsy a odebral se domů. Doma vytáhne šátek, ale
kdo popíše jeho zděšení, když je kapesník všecek plný krve!
Hrůzou a lítostí pojat spěchá k sv. Oridřejovi, vyzná mu svoji
vinu a odevzdá mu krvavý šátek. Nebohý hříšník cítil v srdci
svém takovou bolest a hrůzu nad tímto zlým činem, že by si byl
málem zoufal, a dlouho musil ho světec těšiti, než se zase upo—
kojil; uložil mu jenom docela lehké pokání za jeho strašný zločin
a těžké pokání za něj vzal sám na sebe. (Pelikan 1894.)
Rozmilé dítky! Tak dokázal Pán ježíš zázrakem, že ve sv.
hostil nejen jeho tělo, nýbrž i jeho předrahá krev skutečně jest
přítomna. Také v našem svatostánku tady před námi koluje ve
sv. hostii ——v těle to ježíše Krista — jeho nejsvětější krev, táž
předrahá krev, která za nás tekla na kříži. Upřete tedy, milé dítky.
očí zbožně na' svatostánek a budeme se nyní pokorně klaněti
drahé krvi Pána ježíše ve velebné Svátosti.
Nejsvětější krvi ježíšova, věříme pevně, že"jsi nyní zde na
oltáři v žilách těla našeho Spasitele přítomna. Tys už pro nás
tekla na hoře Olivetské; tam se tebou potil milý Spasitel ve smr
telné úzkosti nad našimi hříchy, a tys se řinula s celého jeho těla

jako krůpěje dešťové na tvrdou, chladnou skálu. Opředrahá krví
ježišova, tys se řinula potoky, když surovi vojáci mého nevinného
Spasitele nemilosrdně bičovali. A když zuřlví židé mému nebe
skémn Králi trnovou korunu na hlavu vsadili, tu se bodlavé trny
hluboko do ní zaryly a z nesčíslných ran prýštěla ses ty, předrahá
krvi, a stékalas přes jeho svatý obličej & šíji, že bolno srdci,
když si na to jenom vzpomene. A když tvrdí katové mého milého
ježíse na kříž přibíli hroznými hřeby, ach, tu vytrysklas tak hojně,
nejsvětější krvi, z jeho sv. rukou a nohou a řinula ses po kříží
s jeho nohou dolů na zemi a kapalas s jeho sv. rukou na šaty
a na ruce a na tváře jeho svaté Matky, která s bolestným srdcem
a hořce plačíc pod křížem stála. A když milý Spasitel už byl Sko—

nal, tu přistoupil k Němu ještě zpustlý voják, ostrým kopím ote
vřel jeho bok, probodl nemilosrdně jeho božské Srdce a z něho
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tekla krev a voda —-poslední krůpěje Tvé, předrahá krvi, vytekly
z toho neskonale lásky plného Srdce našeho milého Pána Ježíše,
vykrvácel náš milý Spasitel až do poslední krůpěje na kříži!'
() nejsvětější krvi! Proč jsi tekla tak hojně, proč Tě musil
Pán ježíš až do poslední kapky vycediti? Vším tím byly vinny
naše hříchy. Naše neposlušnost a vzdorovitost, naše lenost k mo—
dlitbě a návštěvě chrámu Páně, náš hněv, naše lhaní a nesčetné
jiné hříchy, ty vynutily Spasiteli' krvavý pot, ty Ho bičovaly,
trním korunovaly, na kříž přibily a ostrým kopím prohnaly jeho
milé Srdce!
.
O, předrahá krvi ježíšova, ach, jak nás v hloubi srdce bolí,
žes tak hrozné za naše hříchy byla prolita, litujeme zkroušeně
všech svých hříchů, děkujeme tobě na kolenou za to, že jsi nás
zachránila od strašného pekla, klaníme se tobě pokorně, jakožto
krvi našeho Boha, a slibujeme tobě zde na kolenou., že nechceme
jakživi žádným hříchem svého milého Ježíše uraziti! (_),drahocenná
krvi našeho Spasitele, raději chceme umříti, než býti neposlušni,
vzdoroviti, nežli promeškati modlitbu nebo mši svatou, nežli lháti
nebo krásti, než býti lenošni k učení apráci, jakživi už nechceme
svými hříchy svého milého Spasitele znova křižovati!
A nyní. rozmilý Ježíši, jenž jsi za nás poslední krůpěj Své
svaté krve prolil, shlédni milostivě na nás, dítky Své, jež tu před
Tebou pokorně v prachu země klečíme, přišli jsme sem dnes
k Tobě, abychom se Ti tu poklonili a chceme to činiti častěji,
jak nám jen bude možno, protože Tebe, rozmilý Spasiteli, máme
tuze rádi; a prosíme Tebe vroucně, pro svatou krev Svou dej
nám tu milost, abychom byli vždy hodnými dětmi, dětmi podle
Tvého svatého Srdce, aby předrahá krev Tvá za nás darmo pro
lita nebyla. A na konec ještě jedenkráte voláme z vděčného dět
ského srdce: „Pochválena budiž bez přestání — předrahá krev
našeho Pána ježíše v nejsv. Svátosti oltářnílc Amen.
Duchovní přijímání jako při první adoraci.

$$$—
Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování.)

5. Křivdy trpělivě snášeti.
V utrpení svém hledej útočiště u Spasitele.
Když sv. Filip Ner. v domě sv. ]arolíma žil, musil ze zá—
visti od sakristánů mnoho pomluv snášeti, kteří ho tím donutiti
chtěli, aby jinde mši sv. slouz'il a zpovídal. Svatý nežaloval nato
u představeného kostela, nýbrž mírností a úslužností hleděl si
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srdce sakristánů získati, říkávaje přátelům, že křížek tento rád
nese. Když však viděl, že všecko namáhání jeho jest marné, tu
žaloval si ukřižovanému Spasnteli a tu mu Spasitel odpověděl, že
mu dává trpělivost, a proto že k Němu má jen v trápení svém
pohlížcti-

Mehl. příkl.

6. Ubližujicim odpouštěti.

Polský král odpustil spiklencům.

Stanislav

a Augusta,

posledníhokrále polského,přepadl

zástup spiklenců na ulici varšavské a zatkl ho. Hanebnízákeřnici
za vlasy ho z kočáru vytáhli a násilně ssebou vlókli. Byl posazen
na koně, který majesnim přeskočítí příkop-, zlomil si nohu; král
upadl v bahno a posazen na jiného koně. Když najatí tito lidé
již hodný kus cesty od Varšavy ujeli, ulekli se svého činu a na
všechny strany se rozprchli. Jen jeden zůstal u krále a i tomu
přislíbil král, že mu vše odpustí. Za nedlouho dostihl krále vůdce
gardy královské a šťastně přivezl krále do Varšavy, “kde ho lid
s jásotem přivítal. Poranění královo bylo závažné. Po roce byl
držán veřejný soud nad zákeřníky. V tom pak okamženi, když
nad nimi měl býti rozsudek vynesen, vstoupil král sám do síně
soudní a významnou řeč pronesl na obranu svých protivníkův.
Žádost králova nemohla sice splněna býti, neboť jen Kosinskí,
jenž krále byl do mlýna zavedl, na svobodu se dostal, a ostatní
usouzenému trestu se musili podvolití; nicméně však řeč králova
dosvědčuje, jak smířlivě a šlechetné mysli byl.
Rothberger, přikladové.

7. Za živé i za mrtvé se modliti.

Vyslyšmá modlitba.
Sv. Dominik
svěřil se jednou příteli, že vždy od Boha
obdržel, začkoliv se modlil. Ipožádal přítel ten sv. otce, aby
prosil za obrácení Reginalda, znamenitého učence toho věku,
a tak jej získal řádu svému-. Sv. Dominik touž nocí jal se za to

modliti asotva že druhého dne do chrámu Páně vstoupila služby
Boží počaly, příkvapíl Reginald do chrámu a vrhna se svatému
Dominiku k nohám prosil úpěnlivě, aby ho do řehole kazatelské
přijal. I stal se pak tento dříve bloudící a nyní modlitbou světce
obrácený zářící hvězdou téhož řádu.
sv, Lud. Gran.

O ctnosti.
Cena a důležitost ctnosti.,
Rozumngj otec.

Pod košatou lípou na mechové besídce odpočíval si ctihodný
otec se svými dětmi. Bavil je poučnými povídkami, dával jim
všelijaké vtipné otázky, až také na tu přišlo: cože by si každé
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znich nejvíce přálo? Marie pravila, že krásu, Markéta, že bohatství
a klenoty, oba chlapci Václav a josef, že učenost & důst0jenství.
Otec na to udělal svou holí do bílého, před besidkou nahrabaného
\písku celou řadu kroužků. Toho si všimna zvědavý Josef, zeptal
se ihned, co ty nully znamenají? I řekl otec: »Onyjsou odpovědi
na ty vaše žádosti. jako nully nic neplatí, nest0jí-li před nimi
nějaká číslice, tak všecka krása, bohatství, důstOjenství, ano
i učenost nemají bez ctnosti ceny.

Ctnost jest krása nevadnoucí,
klenot vždy se třpytící,
světlo moudrých nehasnoucí,
čest “vše řevyšující.
'

p

Fr. Schwabl.

Božské ctnosti jsou tři:vír'a,nadějea láska.
Vira. *)

Vím jest dar Boží.
jakýsi stařičký muž blížil se smrti; byl pohan, dcera jeho
však a příbuzní byli křesťané. Iprosila ho, aby se stal křesťanem,
čemuž on vse vzpíral. Proto se odebral jeden z příbuzných ku
hrobu sv. Stěpána a zkroušeně se modlil za obrácení starcovo.
Vzal z hrobu i několik květin a položil je na lůžko nemocného.
Druhého dne, aniž by byl kdo tomuto domlouval, žádal sám,
by mu přivedli kněze, že milerád se stane' křesťanem. — Byv na
to o naší sv. víře řádně poučen, přijal křest a šťastně zemřel. —
Cl dar jest tedy víra.>
Věř, že víra, naděje a láska
křesťanských jest ctností hlavni částka -— —
Bez života polepšení
není hřichův odpuštění.
Rothbcrgcr příkl.
Naděje.

Sílí v utrpení.

Když sv. Tiburc

a Valerian

k mučennickésmrti vedeni

byli a při tom veselou mysl ukazovali, nemohl se Maximus,
komorník místodržitelův, z útrpnosti zdržeti slz. [ pravil k němu
Tiburc přívětivě: »Neplačh Vždyt' máme jistou naději, že jistě na
onom světě strasti všech zbaveni věčné radosti požívati budeme..
A když Maximus pochyboval, poukazoval ho Valerian na pravdo
mluvnost a věrnost Boží a spolu mu i přislíbil, že mu dají zna
*) Příklady viz v prvém dilu.
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mení. A vskutku, když oba mučenníci odpraveni byli, spatřil
Maximus u slunce několik andělů, jak duše sv. mučenníků přijí—
mají. lpřiznal se tu Maximus ku křesťanství a brzy dosáhl
koruny mučennické a jistě též života blaženého.
Surius.
/

Láska. *)

Co žádá od nás.. Bůh?

Když se kdos s v. Augustina

otázal, co Bůh hlavně od

nás žádá, a v čem celé křesťanské náboženství a veškera svatost
života pozůstává, odpověděl svatý otec, místo aby dlouhou řadu
povinnosti vypočítával, zcela krátce: »Bůh od nás žádá toliko lásku.
Miluj a čiň, co chcešlc

Sv. Augustin.
„...—.-...-

___.-_-.

() mravních ctnostech.

Čtvero základních ctností.
Opatrnost (moudrost).
Sv. A ugustin jsa po svém obrácení jak v řeči tak i ve
všem jednání svém velmi opatrný, aby opět neklesl, líčí křesťan
skou Opatrnost takto: »Opatrn'ost jest vědomost věcí, kterýchž si
máme žádati a kterých se sluší varovati; jest láska, ježto, co
k Bohu vede, volí nad ono, což od něho odvracuje. Opatrnost
jest ta nejpilnější a nejbedlivější stráž, ježto brání, aby se v srdce
naše nevloudil znenáhla zlý rádce a nezklamal nás!“
Sv. Augustin.

Střidmost.

Bedřich Il., král pruský, pravil v žertu k jistému učenci,
aby mu napsal to nejlepší slovo, které zná. Učenec nerozmýslejc
se dlouho, napsal: »Mira.< Král nechtěl hned věřiti, učenec však
doložil: »A přece jest tomu tak; nebot při všem, co myslíme,
mluvíme a konáme, míry jest zapotřebí, chceme-li pravé a šle
chetné věci docilitix
Th. Velk.

Spravedlnost,.
Papež Rehoř VII. po celý čas panování svého Vyhledával
spravedlnost a konal ji s největší neohroženosti, tak že vším prá
vem, když umíral ve vyhnanství, mohl zvolati: »Miloval jsem
Spravedlnost a nenáviděl jsem nespravedlnost, proto umírám ve
vyhnanství.:
*) Srovnej příklady u desatera.
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Statečnost
,

Statečnost Amrzrikánova.

Když markýz D. ]. Oliver ze San Franciska před několika
lety meškal v Italii, navštívil město Bologni, staré město, které
však rádo se bouřívalo a bývalo revolucionářské. Ve výkladní
skříni knihkupecké spatřil vystavený obraz, kde byl velice zpo
tvořen a zohavcn papež Pius IX. Vešel do krámu a ptal se, zač
je potupný obraz; když mu pověděli, vyzvídal, kolik takových
mazanin obchodník má. Bylo jich půl tuctu. Pan Oliver Skoupil
úplně potichu, jakoby nic všecky,- potom rozhorliv a rozhořčiv
se roztrhal a rozsápal obrazy na hadry, tyto na zem hodiv je
pošlapal akonečně mrštil jimi knihkupci do očí aodešel uvítězo
slávě. Arcibiskup Croke podotýká k tomuto skutku: nVizme.
kde byl rázný ten muž, kde se odvážil skutku takového: Byl
sám v zemi úplně cizí, v městě nepřátelském. a italsky mluvil
velice _špatně; muž ten by se byl ochotně a neváhaje postavil
i před samo dělo maje hájiti přítele nebo pokárati nepřítelem
Kazatel 1895.

Sedmero hlavních ctností.
Pokora.
Světec poznal na jinochn pokoru.

Sv. František

Borgiáš

uklízel právě bláto na silnici

před klášterem, an mladý šlechtic ho žádal, aby uveden byl
k svatému Františku Borgiáši. Přál si od něho býti přijatu do
řádu. »Hned,< odvětil František, »avšak pomozte mi dříve do—
končiti tuto práci!: Mladík vskutku se chopil lopaty a pracoval
pilně, až bláto všechno odklidili. Tu ho František uvedl do
kolegia, dal se mu poznati a radostně ho přijal, ježto se v zá—
kladě ctnosti a pokoře osvědčil.
Ott. Marian.

Štědrota.

Vše, cokoliv sv. František

Sal. měl a všecky důchody

jeho byly jměním chudých. a nikdo od něho bez pomoci neodešel,
čímž se stávalo, že ani dům jeho potřebnými věcmi zaopatřen
nebýval. Když správce domu si na takový nedostatek stěžoval,
odpověděl biskup: »Pane, vy máte dobře. Já nejsem k napravení,
a což při tom horšího, budet se mnou ještě dlouho tak státix

Svatému Františku

Čistota.
Solanu

Život svatých.

odrážela se nevinnost na

tváři a tak velké mu dodávala vážnosti, že ostatní mladíci v jeho
přítomnosti neosmělili se buď mluviti, nebo činiti cos neslušného.
]. Bílého Legendy.
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Přiznivost.

Náš patron sv. Jan Nepomucký.

Sv. jan Nepomucký

jako almužník královský naučil se

chudé obohacovati, sebe pak samého ochuzovati, neboť rozdával
plnýma rukama z vlastníchaspravedlivých příjmů svých, aby hlad
chudých utišil, jejich nahotu přikryl a jejich bídě ulehčil. Bědy
a nářky tak mnohých, kteří okolo něhojakookolo obecného otce
chudých stávali, když dary královské rozdával, pronikaly jeho
šlechetné srdce tak, že každý dárek aspoň slzami smočil, nemoha
nic více z vlastního přidati.

VácL Václavíček

Střidmost.
V clou/mém těle jarý duch.

Bl. .jan Kapistrán

vyznamenalse neobyčejnou střídmosti,

takže od samých postů byl kost a kůže. Nikdy nejedl masa, aniž
vína pil, ku spaní pak se nepoložil, pokud ho největší zemdlenost
k tomu ncnutila. Ale v těle tom chatrném bydlil duch jarý
a ohnivý, kterýssebou vše uchvacoval. Povzbuzoval zvláště k vál
kám proti Turkům.
Kl. Borový.
Mirnost.
Kdybych nebyl křesťan!

Když svatý

Kristofor

od pretora předveden byl před

Soud, aby vyznal víru svoji, tu mu nestoudný vojín dal políček.
Krištofor, který byl neohroženým vojínem, pohlédl na něho zra
kem přísným a zvolal: »Kdybych jen nebyl křesťan !: _ Kře
sťanství příčinou bylo, že tento svatý muž nespravedlivě utržený
políček nesplatil zaslouženě a že v sobě potlačil hlas po pomstě.
_— I ty jsi křesťan, — nužc!
buď povždy mírným.

krot' se_ ve všem svém jednáni —
Dr. Maszl.

Horlivost.
Svatý Domini/.: ze Silas.

Sv. Dominik

ze Silos, syn rolníkův, za své mladosti stáda

pásal; pak odebral se na studie do města, kdež uměním, pilností
a prospěchem tak se vyznamenal, že na kněžství byl vysvěcen.
Jsa knězem, vedl nějaký čas život o samotě, ale pak vstoupil do
kláštera svatoemiliánského ve Spanělích, kde za opata zvolen jest.
Stav se představeným kláštora, stkvěl se sv Dominik jako vzor
všech ctností. Když nespravedlivým požadavkům a nátiskům krále
navarského na odpor se postavil a přes veškeré své úsilí klášter
opustiti musil, odebral se ku králi Ferdinandovi, kterýž mu zpusto
šený klášter Silos daroval; však brzy povstal klášter tentozbídy
své, když správu jeho sv. Dominik převzal. Duchovní bratří těšili
se, že jim Bůh tak horlivého představeného vzbudil, který nejen
slovem, ale i příkladem svým je modliti & pl'acovati naučil. Tam
zemřel r. 1013.

Život svat.
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Osmero blahoslavenství.
Blahoslaveni chudi duchem, neboť jejich je království nebeské.

Sv. Laurentius

justin.,

biskup benátský, byl opravdu

chudý duchemf Nosilt' zcela jednoduchý talár, spal na Slamníku
a užíval jen hliněných nádob. Nižádným způsobem se nedal po
hnouti, aby stkvostně žil, řikávajc, že o chudé se musí starati.
Mehl. přikl.

Blahoslaveni tiší, neboť oni zemi vládnouti budou.
Svrchovaná pako-ra.

Když sv. Vincenc

Paul. byl údem státní rady ve Francii,

dověděla se jedna vznešená paní, že sv. Vincenc byl příčinou, že
její dcera nebyla za abatyši jistého kláštera zvolena, ježto příliš
mladá a neschopná byla, řízení toho znamenitého opatství pře
vzíti. Matka její vyjádřila se proti sv. biskupu nejurážlivějšími slovy.
Vincenc zarmoucen tím, že Bůh při té příležitosti byl uražen,
navštívil rozzlobenou paní, chtěje jí své příčiny odůvodniti, které ho
pohnuly k tomu. Jakmile však paní, poznala, že on ji vlastně
toliko k dobrému rozumu přivésti chce, o opatství pak žádné řeči
nečiní, popadla podnož a vhodila ji na něho. Vincenc, aniž
by se byl dal tím rozhněvati, uklonil se a odešel.
Škola'B. Srdce 1869.

Blahoslaveni lkajici, neboť oni potěšeni budou.
Sv. Redmnta a její žáky/ně.
“»V Římě,< vypravuje Řehoř Veliký, »žili druhdy tři velice
zbožné ženy, které sice chudé byly na statcích pozemských, za to
ale bohatší v ctnostech. Učitelkou těchto tří osob byla Redetnta;

jedna z těchto žákyň se jmenovala Romula, jak ty druhé, nevím,
ačkoli jsem je dle vzezření dobře znal. [ byla Romula tak velice
dnou trápena, že nemohla po více let z lůžka svého se ani hnouti;
bolesti své však snášela velmi trpělivě. Když jí bylo nejhůř, vzala
útočiště své k modlitbě. I přihodilo se jedenkráte v noci, že na
svoji vychovatelku volala slóvy: »Matko, přistup blížeh Ihned
přistoupila volaná. V tom zazářilo světlo nebeské ve světnici,
takže se obě až polekaly; pak bylo cítiti příjemnou vůni. Tím
se obě poněkud utišilý. Tak minul den druhý i třetí, aniž by vůně
tato byla pominula. Ctvrtou noc na to žádala býti nemocná za—
opatřena, což se i stalo. Jakmile Ježíš zavítal v nejsvětější Svátosti
oltářní skrytý do světničky, zazněl ve světnici libezný zpěv. Za
znění tohoto zpěvu vypustila nemocná duši svoji, a zpěv ten za
nikal stále tím více, čím duše u průvodu andělských kůrů k ne—
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besům se ubírala.: ——
Tak liči světec tento smrt této po dlouhá
leta nemocné a pak dodává; „() vy všichni, kteří jen poklady
pozemské vshromažďujete, porovnejte jen bohatství své s bohatstvím
Romuly! '/.ijete život veselý, ale Obáváte se smrti, ona však vedla
život strastiplný, avšak měla krásnou smrt. Strasti tohoto světa
jsou krátké a promění se ve věčnou radost.: »Mám za tom praví
apoštol národů, »že bolesti tohoto světa nevvrovnaji se budoucí
slávě, která na nás zjevena bude.“ Rim 8, 18

Blahoslaveni, kteři lačněji a žizni po spravedlnosti, neboť oni
nasycenl budou.

Dva prsteny.
llrabě jeden dal si zhotoviti krásný obraz zmramoru, před
stavující anděla, jak v levé ruce na slabé hedvábné nitce drží stří
brný prsten a v pravici na démantovém řetěze zlatý prsten. Obraz
ten zavěsil ve svém pokoji. jeho syn a dcera tázali se na význam
tohoto obrazu. I řekl jim hrabě: Kdo z vás mně vysvětlí význam
jeho, obdrží ho. »To je snadné,: pravil princ. »Prsteny jsou
symbolem přátelství a lásky.: »Dobře máš,: odpovídá hrabě; »avšak
proč jest jeden prsten ze stříbra, a druhý ze zlata? A proč jest
zavěšen stříbrný na nitce hedvábné a zlatý na démantovém řetězeřa
Princezna odpověděla
»Stříbrný prsten znamená přátelství a lá
sku lidskou. Tato láska a přátelství mezi lidmi zavěšeno jest jen
na slaboninké nitce. Zlatý však prsten označuje lásku, jíž Bůh
nás miluje. Pouto její, jež nás s Bohem víže, jest pevné, nezniči
telné.: »Tak jest, dobřejsiuhodla význam obrazu,<<radostně volá
hrabě. »Kéž bychom lidi více milovali, nežli oni milují nás! Kéž
bychom bažili více po lásce Boží a Jeho zalíbení v nás, než po
přízni lidskéh Na to dal hrabě stříbrný prsten princi, zlatý pak
s démantovým

řetězem princezně. —

Dle Šmída.

Blahoslaveni milosrdni, neboť oni milosrdenstvi dojdou.

jistý právník zahořel velikou nenávistí k sv. Františku
Sáleskému.
Veřejně sv. Františka tupil a na cti mu utrhal
bez příčiny. Sv. František ho na ulici za odpuštění prosil, ač mu
ničím neublížil. Avšak rozzuřený ten člověk se neobměkčil. několi—
kráte do oken biskupského paláce střelil, ano i po sv. Františku.
když ho potkal, při čemž jiného kněze poranil. Soudce dal vinníka
ihned do žaláře uvrhnouti, a brzy i k smrti byl odsouzen. Svatý
František prosil nejprv, aby se trest smrti prodloužil a pak vy
prosiv mu u krále milost, sám spěchal do žaláře a zvěstoval mu
radostnou zprávu, chtěje ho obměkčiti. A právník za to vše zuřil
ještě více proti sv. Františku. Tu ůtrpně pravil sv. František: »já
jsem vás vytrhl z rukou spravedlnosti lidské, avšak neobrátíte-li
se, upadnete v ruce spravedlnosti božské, z kterýchž vás nikdo
nebude moci vysvoboditi.<< A tak se i stalo; přes veškeré bisku—
povo úsilí zůstal zatvrzelec při své nenávisti proti němu. -—
I

Macana výb.
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Blahoslaveni čistého srdce, nebot" oni Boha viděti budou.

Sv. Magdaléna

Pac., pocházejíc ze vznešenéhorodu ve

Florencji, hned v letech dětinných nevinnost a čistotu srdce milo
vala. Ca'sto objímala malé dítky a na otázku, proč to činí, od
pověděla: »Pro nevinnost, kterou na nich vidím, a proto, že mi
představují Spasitele v Jeho dětství.: Stavši se karmelitánkou,
Pánu Ježíši při mnohém utrpení až do smrti věrně sloužila a tak
jistě v radost věčnou vešla.

Živ. svatých.

Blahoslaveni pokojni, nebo oni synové Boží slouti budou.
Poučny' sen

Sv. poustevník

Arsenius

odpočíval jedenkráte v noci

na svém lůžku, aniž by mohl usnouti; přemýšlel tedy, proč tak
mnozí lidé na světě nezbaví se hříchu, a nepřijdou následkem
jeho do království nebeského.
Usnul, a příčina toho všeho, o čemž přemýšlel, byla mu jako
druhdy proroku zjevena.
Uslyšel hlas, který volal: »l-Iled'h — a tu spatřil chrám,
jehož hlavní dvéře otevřeny byly; dva silní mužové nesli na svých
ramenou veliký balvan, a chtěli s ním vejíti do chrámu; avšak
v tom se dali do hádky, který by z nich do chrámu první vstou—
piti měl; nikdo z obou nechtěl býti druhým, & ježto balvan byl
dosti dlouhý, nemohli sním napříč do vnitř vejíti. Snadno by tak
byli učinili, kdyby jeden za druhým byl kráčel.
Arsenius přemýšlel o tomto vidění, a Hospodin mu pomohl,
aby jeho význam si vysvětlil. Těmto dvěma mužům, kteří pyšně
a nerozumně najednou chtěli balvan úzkými dveřmi do chrámu
\inésti, podobají se lidé, kteří sice břímě těžkého života křesťan
ského na se vzali, avšak pyšní, vadiví, nesnášeliví mezi sebou
jsou. Knim volá Spasitel: »Učte se ode mne; nebot já jsem tichý.
a mírný; tak jenom dosáhnete pokoje pro duši vaši.: —

Listy vědecké.
! \

() správě zádušního jmění.
Hlavnějši sem spadající předpisy a ustanovení.
Sdělujc Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování).

B) 0 hospodaření se zádušním jměním.
I. Rychlé zúročování kostelních

kapitálů

— zaru—

čená hypotheka a pragmatikální jistota') — kostelní
vydání a ručenií patrona za jmění zádušní.

Poněvadž má zádušní jmění jak movité tak nemovité ráz

náboženský

a proto i ráz posvátný,'3) byvší zbožnýmipředky

věnovánok oslavě Boží,3) konání bohoslužby, vydržování
potřebnýchk tomu orgánů, posvátných budov, podporo
') Pragm atiká

! ní ;: čeho lze dobře upotřebiti, co je všeobecně

užitečné a prospěšné.
*) Z té příčiny nazývá se zádušní jmění ajednotlivé

jeho částky již za

nejstaršíchdob Církve: res sac rae. res Deo sacratae (consecrátae)
res dominicae, substantia
Christi a.pod. Cap.16.x. (Hl.,5.);
can. 59. C. 16 qu. l.;

can. 10. C. 13. qu. 2. Srovn. Malach. 3, 8; Yoel 3, 5.

atd. K věci dokládá sv. Tomáš

natur in íinem bonum, sortítur

Ak v.: »Sicut ex eo. quod aliquid ordi

rationem

(ráz,povahu)boni:

íta

etiam cx hoc, quod alíquid deputatur ad cultum Dei. efticitur quoddam d i

vinum.:

Summa, ll. 2. qu. 99. art. 1. Srovn. též Phillips,

2. Bd. S. 592 u. li.; — Conc. provinc. Víennense

Kirchenrecht,

ab &. 1858, tit. Vll_

ca . lll.

p “) Průvodno to mimo jiné z dedikačních,
mnohdy významných
a dojemných formul í, jimiž dobrodinci Církve jmění své výslovné »ke cti

a chvále Boží: věnují aneb »Kristu 3 Jeho Svatým: v oběť přinášejí & pod.,
2 které příčiny pravil sám císař Karel Veliký: »Quaecunque Ecclesiae sunt,

Ch ris ti sunt, et quae Ecclesiae oíl'eruntur, Ch risto

offeruntum Lib. Vl.

capital. 404. Srovn. Schenkl,
lnstit._juris eccl., cd. 10. Š 376. Důslednč
dokládá již staré právo: »Amico quippiam rapere, furtum
est Ecclesiae
“verofraudarc, sacrilcgium.:
Can. 10. C. 13. qu. 2.
,
Rádce duchovní.
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vání chudých 4) atd., má se v každém ohledě řádně a svědo
mitě spravovati, aby nejen žádné pohromy nevzalo, nýbrž spíše
náležitým hospodařením se rozmnožilo. Každé sáhnutí na majetek
církevní obnáší proto vinu velikou a přísně se dle zákona církev—
ního tresce.5) Po výtce posvátný účel jmění zádušního, mnohé

a stále se vzmáhajícípotřeby Církve

a) vzhledemk důstojnému

konání bohoslužby a ná

boženských úkonů vůbec,

b) vzhledem k slušnému

postavení

těch, kteří posvátné

službě Církve se zasvětili, a posleze

c) vzhledemk rostoucím

a naléhavým požadavkům

časovým,
a mimo to svrchovaně nepříznivé
majetku

zvlášť nastaly,

_
časy, jež Církvi vůbec a její

to vše —' at o jiných příčinách 6) po—

mlčíme ——
mají patronátní správy míti stále a bedlivě na zře
teli, by zádušnímu jmění náležitou péči věnovaly, hledíce zabrániti
všemu, co by jmění tomu mohlo býti na škodu.")
Přihlédněme již blíže k četným patentům, dekretům & vůbec
vládním nařízením, jež byly během času o správě zádušníhojmění
z rozličných příčin vydány & patronátním

tření uloženo. lrllavnějšíR)

úřadům bedlivě jich še—

z těchto vládních předpisů, zvláště co

') Proto nazývají se v pramenech statky církevní >patrimonium pau
perumc. »redemptio peccatorumc, >vota lideliumc (can. 59. C. 16. qu. I.).
A sv. Ambrož
významně praví: »Possessio Ecclesiae sumptus est ege—
norumc (náleží k podporováni chudých). lip. XVIll. 17. ad Valentinian. ——

Svatý Jarolím

pak dokládá: »(iloria episcopi est,

pauperum inopiae

providere. ,lgnominia omnium sacerdotum est, propriis studere divitiis..

Ep. Lll. ó.
5) »Si quis — stanoví \! ohledě tom sněm Tridentský — alicujus eccle—

siac seu saecularis vel regularis benelicii . . bona,

census

ac jura . . in

proprias usus convertere illosque usurpare praesumpserit,
is mmthemati tamdiu subjaceat,

donec bona, res, fructus et reditus . .

ecclesiaeet beneficiatointegre restitu
\tifice absolutionem
obtinuerit.c

erit, ac deinde a romanoPon
Sess.Xll. cap. XI. de ref. Po—

dobně propadají dle konsist. Pia IX. »Apostolicae Sedisc (1869) uchvatitelé

církevního jmění exko minu nika ci apošt. Stolicí »spcciali modo< za
drženě (n. ll.). Důkladně jedná o tom Fer raris ve svém díle: »Prompta
bibliothecac pod záhlavím: bona ecclesiastica
art. [. a pod záhlavim:

alienatio art.

.

"')O těchto příčinách budeme níže obšírněji jednati. Srovn. těž naše
pojednání v časopise: Co rres p o nd e nz —B I attc z roku 1899, číslo 7.

str. 247.

7) Během této stati bude patrno, že zůstává skutečnost za vládními
předpisy o správě zádušního jmění nejednou znač n č p o zadu, ježto byla
vláda, vidouc mnohé nepřístojnosti a závady ve správě té. mnohdy nucena,
dávno již vydané předpisy a normy o zádušním jmění (jakož i o zádušních

lesích) obn oviti,

jejich co nejbedlivější šetření patronátním úřadům se

vším důrazem znova připomenouti,
vati, ano i pokutami

předpisy ony nejednou zostřo

vážně vyhrožovati. To vše nezdá se právě svědčiti

o přílišné exaktnosti orgánů, správou zádušního jmění pověřených. — 0 při

činách tohoto úkazu viz: »Correspondenz—Blattc

n. u. m.

“) Ku zastaralým aneb nyní méně praktickým vládním'nařízením se
tuto nepřihlíží,
an by tím účelu této práce: — obeznámití s platnými
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se týče zúročování a vypovídání kostelních a nadačních kapitálů,
výdajů na kostelní potřeby a zodpovědnosti patrona za veškeré
kostelní jmění,9) jsou následující:
'
Především nesmí církevní jmění, movité i nemovité. bez

zeměpanského svolení býti prodáno

ani v zástavu

dáno. Vše

liký prodej nebo výměna, výpověď nebo darování jmění toho je
bez státního povolení neplatné a přísně se zakazuje. Patent ze

dne 5. října 1782. již právo dekretální pod nejpřísnějšími
pokutami zakazuje, církevního jmění se dotknoutí (lib. Ill. tit. 13.
19; lib. lll. tit. 9. in VI0 etc.) aneb libovolně s ním nakládati.
Chtěl—lisi patron kostela ze zádušní pokladny peníze vy
půjčiti, bylo třeba šetřiti následujících, dosud platných předpisů:

1. Nesmělo se to nikdy státi bez vědomí biskupa.

Nejvyšší reskript ze dne 9. října 1724, dvorní dekret ze dne
27. srpna 1748 (prohlášen gub. nařízením ze dne 5. září téhož

roku).
2. Dle nejv. reskriptu ze dne 29 července 1750 vyžaduje se

k tomu povolení

biskupa nebo konsistoře a zároveň povolení

úřadu zemského. Patron ale je povinen:



a) výtahem ze zemských desk prokázati, že vypůjčená
kostelníjistina je hypothekárně dostatečně pojištěna,a
b) vyhotoviti pravoplatný
dlužní úpis, jenž má pro
střednictvím 1. úřadu farního, 2. vikariátního a 3. prostřednictvím
konsistoře zaslán býti královskému úřadu zemských desk ad in—

tabulandum

čili ku vtělení;

c) konsistoř má se o to starati, aby se vtělení dlužniho úpisu

v zemskýchdeskách rychle provedlo;

d) v pádu, že by patron tohoto nařízení nešetřil a ze zá
dušní pokladny peníze si vydlužil, má to farář ihned oznámiti
konsistoři a tato řízení zemskému, jež proti patronovi zaslouženým
trestem zakročí a v příčině vyzdvižených ze zádušní pokladny
peněz čeho třeba zařídí. Patent ze dne 8. srpna 1750.
Totéž nařizuje nejv. reskript ze dne 6. března 1756 s dolo
žením, že smějí patronům jen s povolením zemského úřadu zá
dušní jistiny býti zapůjčeny a konsistoř že má naléhati na to, aby
vyhotovené od patrona dluhopisy byly do zemských desk vtěleny,
za co má i patron býti zodpovědným. Nařízení toto opakuje opět
dvorní dekret ze dne 21. září 1765.
Zajisté moudrá a Spravedlivá to nařízení, zdali se ale též ve
skutečnosti veskrz zachovávají, bylo by nesnadno dokázati. jsou
pohříchu případy, kde dluhuje patron záduší od delší doby velmi
předpisy o správě zádušního jmění a vyvoditi z toho praktické důsledky —
obhájení totiž práva duchovních správců v tomto důležitém oboru ——
poslou—
ženo nebylo.

“) lmění obroční

spravují bencíiciátisami za dozoru

patrona

a vrchního dozoru biskupa a státu. Více, než právo d0zoru natronoví
v tomto ohledu nepřinálcží, zvláště co se týče čistě církevníc'h nadaci.
Nález Správního soudu ze dne 30. května 1883 č. 1188. Srovn. % 46. zák. Ze
dne 7. května 1874 č. 50.
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značnépeněžitéobnosy, aniž by se tento dluh v zádušních
účtech správně vedl (s vytknutím doby kdy, a na kolik
procent
byly peníze vydluženy) a aniž by z tohoto nezákonitého
dluhu vypadající & mnohdy za dlouhá leta nezaplacené úroky'

byly řádně vypočítány a_mezi aktivními požadavky

za patronem

jak sluší vykázány!

hrozí zádušní pokladně vážné nebezpečí

všecka

minulá

leta,

(V takovémpřípadě

2 t r á t y (1 r o k ů ?.a

vyjma poslední tři, která ztráta je tím

větší, čím déle tato nezákonitost

trvá. Srovn. „5 1480 obč. zák.!

O nějakém vtělení dluhu v zemských deskách ba jen v po
zemkových knihách ani stopy! Pak ale může dědic statku
a spolu nástupce dřívějšího patrona proti takovému dluhu činiti

námitky a dluh vůbec popírati, an nenínikde vtělen,

jak se již nejednou přihodilo!
Z toho patrno, jak důležita jsou výše uvedená vládní naří
zení o včasném & řádném vtělení zádušních a nadačních kapitálů
a že je velice žádoucno ano nutno, aby se jich v praxi, zvláště

při revisi zádušních
účtů povolanými orgány, jakož i při
odevzdání a přejímání patronátního statku od dědiců přesně
a bedlivě šetřilo.'")

Ještě větší ztráta majetku hrozí kostelu, přejde-li

patro—

nátní statek koupí na jiného držitele, ježto se v tomto
případě pouze k řádně na statku vtěleným poža—
davkům

věřitelů

při ujednání a vyhotovení trhové smlouvy

prohledá. Ubnosy nevtělené. jež dosavadní patron do zádušní
pokladny třeba již od dlouhé doby dluhuje,“) se úplně ignorují,
zvláště má-li patron ještě jiné závazky & byl-li nucen, statek pro
veliké na něm váznoucí dluhy prodati.
,
Mnohem hůře, jakož patrno, dopadne věc pro zádušní po

kladnu,přijde-li patronátní

statek, na němž váznouproti

platným předpisům od patrona vypůjčené a pravoplatně nevtělené

zádušní kapitály, do exekuční

dražby,

poněvadž dražbu pro

vádějící soud k takovým zádušním pohledávkám, byt' byly i v č as
přihlášený (co však se, bohužel, nejednou obmešká) obyčejně ne
přihlíží a dle práva sotva přihlížeti může. V'případě tom stihne
zádušní pokladnu z pravidla ztráta nemalá, ježto na prodluženém
bývalém patronu nelze se hojiti."3)
'“) Srovn. níže uvedený výnos c. k. místodržitelství ze dne 15. dubna
r. 1891 č. 37. 537. Viz cit. ord. list z téhož roku, str. 39. a n.

") Podobných případů dalo by se, bohužel, mnoho uvésti!

") K takovým koncům vede nešetření
shora uvedených vládních
předpisů o správě zádušního jmění a nedostatečný
dozor povolaných
orgánů k správě této. Proto je, jak se postupem této práce ještě více pře
svědčíme. svrchované třeba, aby nastala v obojím ohledu kýžená náprava,
jejíž nutnost sám světský zákon ze dne 7. května 1874 (ř. z.č. 50) 5 41 a 42
uznává, aby o náležitou správu zádušního, za našich dnů dvojnásobně vzác
ného jmění, bylo jak sluší postaráno. Vážně toho příčiny uvedeme níže, kde

budese mluvitiorychlém

ďačních kapitálů.

ses

a svědomitém
/

zúročování

kostelnícha na
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() právu patronátním.
b)

Obraťme nyní zřetel ke druhému údu „našeho pacienta:,
ku právu patronátnímu v užším smyslu. Pominouce čestných práv
patronů, kterých jim Církev vždy ráda dopřává, budeme pozoro
vati chorobné příznaky, které se jeví při plnění povinností pa
tronův.

*

1. Patron má chrániti jmění kostelův a obročí. K tomu měli
patronové hojné příležitosti ve středověku, v novější pak době
hlavně potud, pokud trvaly tak zvané úřady patrimonialní. Bohužel
však mnozí patronové z tohoto práva ochrany odvozovali právo

k rozličným přehmatům. '/,e spisu: »Právo patronátní. .od
Pravoslava Pravdomila Pravdodatného, jenž vyšel v Praze r. 1887,
uvedu aspoň některé doklady. Mnozí patronOvé ukládali kostelům
a obročím břemena takřka nesnesitelná, žádali píci pro své koně,
pohostění od duchovních, jistou daň z hlavy vybírali a jiné daně

na obročí uvalovali.
Roku 1551 musila konsistoř pod obojí v Praze zakročiti
proti panu Zděnku z \Naldšteina a na Brtnici, že desátek ze vsi
Slavic faráři Třebickému odejmouti a do svých stodol odvésti
rozkázal.
'
Roku 1549 administrátorové arcibiskupství pražského prosí
krále Ferdinanda I. za pomoc proti kollátorům, kteří duchovním
pastýřům desátky zadržují, pole, louky a jiné zboží církevní
k vlastnímu užitku obracejí, ano že i kněze z jich beneficií ne
spravedlivě vyhánějí a kněží nepořádné své sekty ke správě ko
stelů

uvádějí.

——

,7, toho viděti, že k rozšíření protestantismu přispívali pře
mnozí patroni a to z lakoty, aby totiž katolické Církvi mohli
odejmouti jmění zádušní a obroční, které si po většině pro sebe

'ponechali
vzdali.

a jen menší část protestantským

kazatelům

ode

——

Konečnějen mimochodem podotýkám, že z toho mohou naši
nepřátelé poznati,jak oprávněnajcstjgjich pomluva, že prý robotu
a porobu lidu selského zavedli v Cechách kněží katoličtí. Jak
mohli jiného v porobu uváděti, když sami si musili stěžovati, že
si páni nad nimi jako nad otroky (mancipia) vládu osobují? Řekne
se, že tyto stížnosti pocházejí z doby předbělohorské. Ale ani po
bitvě bělohorské nebyly ve mnohém ohledě poměry pro ducho—
venstvo katolické příznivější. Stěžujet si kardinál Harrach r. 1631
na patrony, »že mnozí rolí, luk, gruntův, lesův, desátkův a těm
podobných včcí k záduší přináležejících, sami skutečně užívali ano
i něco jinším takových věcí k záduší přináležejících, jsou odpro
dali, žádného anebo velmi skrovného užitku cirkvi nezanechali,
aneb nezachovali. Ajíní pak všichni ty věci podle své libosti Zl
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jistou a dosti malou peněz sumu, anebo za horší grunty proměníc,
cokoliv měli, Církvi anebo farářům odňali . . . Zase jinší z mnohých
gruntův a dvorův, kteréž v nově skoupili, žádných desátkův jsou
farářům odvozovati nechtěli . . . jinší církevní poddané k své slu
žebnosti jsou přivedli a k svým statkům světským dokonce jsou

obrátilic

Tak vypadala ne sice všude, ale přece na mnohých místech
ochranajmění církevního, které se mu dostávalo od jeho patronů.
V novější době není ovšem možno, aby patroni podobných pře—
hmatů si dovolili, poněvadž jmění kostelů a obročí nepokládá se
za jejich majetek, ale má'svou položku v knihách pozemkových.
Ale nedošlo na všech místech hladce k této přeměně. Když totiž
r. 1871 byl vydán obecný zákon o knihách pozemkových a r. 1874
bylo nařízeno, aby v celých Cechách nové knihy pozemkové byly
založeny a když z rozkazu duchovních vrchností při pozemcích
farních neb zádušních měl za majitele býti zapsán kostel, případné
obročí a při kostelích a kaplích římsko—katolická Církev: tu na—
skytly se případy, že si na majetek dělali právo patronové a mu—
silo jim, případně jich úředníkům dáno býti na srozuměnou, že
právo patronátní a vlastnické jsou dvě rozdílné věci.
Přemnozí patronové provádějí nyní hájení majetku církev
ního hlavně potud, pokud se jim jedná o to, aby uchráněni byli
placení na opravy kostelů a far, tedy pokud jde o jich vlastní
prospěch. Tak na př. hájí jmění kostela naproti jmění obroč
nímu. jest mi znám jeden případ, že patronátní úřad chtěl faráře
zbavnti užitků ze zádušního recte farního lesa jen za tím účelem,
aby kostel měl tolik příjmů, že by patron na jeho opravu přispi—
vati nemusil. Že by tím beneficium bylo ochuzeno, oto se pánům
nejednalo. Spor veden byl po více let, až konečně před nejvyšším
správním soudním dvorem rozhodnuto bylo ve prospěch faráře.
On tedy vyhrál, ale co měl s tím výloh a kolik bezesných nocí!
Patroni, případně jich úředníci hájí tedy jmění církevní,
pokud se jedná o jich prospěch. jinak musí hlavně sám farář
nad tím bdíti, aby jmění kostelní neb obroční škody neutrpělo.
Vděčně ovšem musíme přiznati, že mnozí patronové povinnOSt
ohledně ochrany jmění církevního svědomitě plní, ale v mnohých

případech jest tato ochrana ceny velmi pochybné.
2. Druhá povinnost patrona jest, míti dozor k hospodářství
se jměním zádušním a obročním.
V tomto ohledějest nynější praxe velmi odchylná od všeobec
ného zákona církevního. Dle tohoto zákona náleži vlastní správa
zádušního a obročního jmění duchovnímu správci, který ji má
vykonávati s pomocí zádušních otců Patron má k této správě
míti dozor, ale nenáleží mu tato správa sama. --— Vrchní dozor
nad správou tohoto jmění má biskup. —- Sněm Tridentský před
pokládá toto'všechno jako známé a proto v té příčině jenom
ustanovuje (Sess. XXII. cap. lX.) aby »administratores tam ecclesia
stici, quam laici fabricae cuiusvis Ecclesiae . . . singulis annis te
neantur reddere rationem administrationis Ordinario.: — Z toho
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patrno, že ve správě církevního jmění měli účast duchovní správce
a laikové.
V sezení XXIV. cap. III. se ustanovuje o patronech: »Neque
visitationi ornamentorum Ecclesiae aut bonorum stahilium seu
fabricarum proventibus immisceant, nisi quotenus id eis ex insti
tutione, tac fundatione competatx
Tak bylo tedy i v našem krá—
lovství Ceském. Církev těšila se v tom ohledě zlaté samosprávě.
jmění obroční spravoval duchovní správce sám, zádušní pak 5 po
moci zádušníků. Této samosprávě. jak podotýká spisovatel výše
citovaného spisu: »Právo patronátní . . .x těšila se Církev až do
doby josefínské. — V této době dána byla správa jmění záduš
ního patronům. Dle zákona ovšem nemá patron tuto správu vésti
libovolně. Dohled ke správě této má v první řadě duchovní
správce a mimo to jest patronátní úřad v tomto ohledě podroben
dohledu vikářů a konsistoři s jedné, a c.k. místodržitelství se
strany druhé. Proti dohledu se strany Státu, pokud se ve slušných
mezích děje, ani Církev by ničeho nenamítala.
I v samém konkordátě ze dne 18. srpna 1855 se stanoví:
Attentis autem subsidiis, quae Augustissimus Imperator ad eccle
siarum necessitatíbus providendum ex publico aerario benigne
praestat et praestabit, eadem_ bona vendí vel notabili gravari onere
non poterunt, nisi tum sancta Sedes, tum Majestas Sua Caesarea
aut ii, quibus hoc munus demandandum duxerint, consensum
tribuerint. -——
Ničeho tedy nenamítáme proti tomu, aby c. k. místo
držitelství účty kostelní zkoumalo, a aby větší vydání dála se se
svolením téhož c. k. místodržitelstva nebo i ministerstva duchov
ních záležitosti. poněvadž jest dosud Církev se státem spojena,
a stát na potřeby Církve ze svého přispívá. Velikou však chybou
jest. že dle nynější praxe autonomie Církve jest tolik omezena,
že jmění náboženského fondu spravuje se tak, jakoby nebylo
jměním církevním. nýbrž státním, an se dozor biskupů ignoruje,
jmění pak zádušní se spravuje nikoliv od duchovních správců,
nýbrž od patronátních úřadů tak, jakoby to bylo jmění patronů
samých. Proto častěji citovaný spis »Právo patronátní . . .a praví,
že tyto poměry jsou usurpací a poličkem do tváře církevního
práva a samosprávy Církve katolické.
Vizme tedy, jak dle nynější praxe správa jmění zádušního
vypadá. ——Duchovenstvo stěžuje si do mnohých přehmatů se
strany patronátních úředníků neb i patronů:
a) Patron, případně jeho úředníci nakládají sejměním církev
ním tak, jakoby to bylo jmění_patrona; odtud často od nich
užívané jméno: jmění patronátní. Ze má farář, bisk. vikář a kon
sistoř i dle nynějších světských zákonů spoludozor, toho mnozí
páni patroni nedbají. Má-li kostel jmění, povolí se mnohé věci,
aniž byl farář tázán. Tak na př. v jedné farnosti žádal řiditcl
kůru o peněžitý přídavek. Napsal žádost k patronovi a příspěvek
byl povolen bez vědomí faráře a vyšších úřadů Řiditel kůru toho
ovšem zasluhoval, ale práva jiných byla tím ignorována. — Do
účtů kostelních se potom napsalo, že řiditelřkůru obdržel ten

obnos »dle milostivého povolení pana patronac. — Ano, mohl by
to sám pan patron povolovati, ale jen ze svého.
jsou patroni, kteří nakupují některé věcí od íirem, kterých
nelze doporučiti a to bez vědomí l'arářova. jsou patroni, kteří při
větších opravách zadávají tyto práce firmám nehodným. — Spis
»Právo patronátní: uvádí případ, kde pořízeny byly ze zádušního
jmění od patrona

varhany, které nestály za nic. ——Vypísuje—lise

konkurs na opravy kostela neb fary, děje se to často jen v listech
liberálních a podepsán bývá často jen patronátní kommissař jest
tedy hospodaření se jměním zádušním ne sice všude, ale na
mnohých místech se strany patronů neb jich úředníků velmi libo
volné a_proto právem mnozí duchovní říkají o některých pánech
inspektorech a řiditelích panství, kteří jsou patronátními kommis—
saty, že jsou to praví »pašovéx.
b) jedná-li se však o to, aby k žádosti farářově na potřeby
kostelní něco .se povolilo, co tu bývá třeba proseb a ponížených
žádostí, aby se něco pořídilo. Jakoby to páni-dávali ze svého.
A nastává-li jim opravdu tato „povinnost, aby něco na kostel
přispívali, bývá sekatura tím větší. Však se páni patronátní úřed—
níci velice o to přičíňují, aby patron ničeho dopláceti nemusil!
Faráři dávají se pokyny, abyjen šetřil, aby se mnoho svící a ka—
didla se nespotřebovalo, aby třebajen za 5 zl. ročně kostelní prádlo
se čistilo, a tak mnohý farář, než by tolik žebronil, raději ze svého
-za pana patrona na kostelní potřeby přispívá. —
c) Má-li však záduší značné jmění, pak nešetří páni úřed
níci, ale účtují si (ovšem ne všudy, nýbrž jen někde se tak děje)
značné diety a paušály kancelářské. .O mnohém kostelu mohlo
by se říci: »Ti ho šatí,< vlastně: »Ti ho drou.<< -

Z toho tedy

patrno, že správa zádušního jmění, jak se dle nynější praxe děje,
není souhlasná se zákony církevními, ba že se nehledí ani na před—
pisy státní, poněvadž ji vykonávají na mnohých místech patronátní
úřady příliš libovolně, ignorujíce právo faráře a vyšších úřadů
církevnícn.

-

——

'

3. Přicházím konečně ke třetí a to hlavní a opravdové povin

nosti patronů: přispívati na stavby a opravu chrámův a budov
farních. _— Nejslušněji snad plní se tato povinnost na patronátě
veřejném a proto bývají kostely i fary na tomto patronátě velkém
v-dosti dobrém pořádku. ——Nemá-li kostel jmění, trvá to obyčejně
poněkud déle, než se větší oprava pořídí, ale pořídí se přece. Ze

také jsou mnozí privátní patronové, kteří téměř každoročně na
opravy kostelů a far na svém patronátě mnoho přispívají, toho
upíratí nelze. Bohužel však jest přemnoho patronů, kteří znajíjen
svá práva, a vykonávají je přísně a jsou knězi daleko přísnější
vrchností, než sama konsistoř, ale jakmile k tomu dojde, aby také
povinnost patronovu plnili a k opravě kostela neb fary přispěli,
tu se brání všemožně a nestydí se pranic, v jak bídném stavu
církevní budovy na jejich patronátě se nacházejí. Znám případy,
že patronové všemožně rekurují, věc protahují, jenom aby ničeho
platltl nemusili. — Zasluhují takoví patronové, aby se patrony,
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tj. ochránci nazývali? — Věru. neškodilo by mnohým patronům
připomenouti, že patronátní právo obsahuje nejen právo patronů,
nýbrž i jejich povinnosti. -— Zanedbávání těchto povinností jest
velikou chybou nynějšího patronátního práva.
. 1

Učení některých svatých otců a spisovatelů
církevních IV. století o životě posmrtném.
Historicko-dogmatická studie. —-Napsal Dr. Al. Soldát.
(PokračovánL)

Od sněmu Nicejského, v době, aspoň pro zevnějši rozvoj
Církve vel ce příznivé, učení eschatologické daleko jasněji bylo
vysloveno, než v době minulé; christologické spory neměly naň
vlivu a pravý základ byl mu symbolem nicejským položen.
Neobyčejně živý ruch literární zavládl tehdy na poli theolo—
gickém ve všech odvětvích, zvláště na východě, a brzy přenesen
byl i do říše západní, zajímavému učení oposledních věcech věno
vána větší než dříve pozornost.

Počínám sv. učitelem menšího významu, jest to sv. Athanáš,
otec orthodoxie, jímž zlatá doba literatury patristické jaksi začíná.
jmenuji ho zde jen k vůli celku. Svatý ten učitel zcela zaujat
byl bojem proti Arianům dokazovánim Božství Kristova, proto.
k učení eschatologickému jen mimochodem přičinil. Tak v řeči

oratio

adversus

gentes

l. 1. e. 33. dokazuje nesmrtelnost

duše důvody rozumovými, přidržuje se Platona.

V řečechcontra

Arianos

jmenuje haeresi tu předchůd

cem antikrista (_l.1.c I.), zmiňuje se 0 dni posledním a příchodu
Páně a dokazuje, že Kristus má ten den i andělům skrytý tl. 3).
Víru v těla z mrtvých vzkříšení klade v ústa sv. Antonínu, jehož
život popsal (vita s. Antonií c. 91).
Důležité-jším pro dějiny eschatologického dogmatu jest svatý

„Efrém Syrský (Afrém), zakladatel slavné školy východosyrské
v Edesse. V asketických, exegetických apoetických spisech, jakož
i v četných paranesich a homiliích stále má před očima smrt,
druhý příchod Páně, soud poslední a tresty věčné. (Ítouce jeho
řeči »O posledních

věcech člověka,< *) nevíme,

čemu

dříve se

podivovati, zda jasnosti myšlenky, aneb hloubce citu, zda živému
líčení, aneb nesmirnému bohatství obrazů a plnosti obsahu.
V první, nadepsané »o těch, kteří v Pánu umírají,c líčísvý—
chodní živostí na základě zpráv sv. Matouše hrůzy soudu posled
niho; slova svá klade v ústa z mrtvých povstalým, aby mluvili
*) P. Pias Zingerle: Ausgewiihlte Schriften des h. Ephríim von Syricn.
Kcmpten 1870. Reden und Betrachtungen ůber die vier lctzten Dirige.
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k těm, kteří dosud žijí. A aby účinek okolností, soud prováze
jících zvýšil, mluví i Pán, soudící dle skutků milosrdenství.
V řeči »o smrti: napominá posluchače, aby užili krátkého
života k dosažení blaženosti věčné, neboť den poslední blízký jest.
»O příští antikristověc jest řeč, mající 8 kapitol, v nichž
vypravuje světec o moci, kterou Bůh v posledních dnech anti
krisrovi propůjčí ke zkoušce spravedlivých i hříšníků. l'alešnými
zázraky bude tehdy svět klamati. Rozešle posly, duchy zlé do
celého světa aby hlásali že veliký král se zjevil v slávě. Bude
z dopuštění Božího hory přenášeti a na moři'ostrovy tvořiti, tak že
mnozí za mocného Boha jej míti budou. Bude to trpká zkouška
pro spravedlivé a proto utíkati budou na místa pustá. Bůh však
smiluje se nad nimi a štítem víry zvítězí; pošlet'Eliášea Henocha,
aby poučili lidstvo o marné námaze nestvůry, ale nebude mnoho
těch, kdo jim uvěří. Většina odpadne od Pána a na místě spáso—
nosného kříže přidrží se znamení bezbožného nepřítele. Nebude
svátostí, ani obětí, dokud se nenaplní doba tří a polovice časů,
v níž dána jest moc antikristovi. Až doba ta uplyne, přijde Pán
s nebe jako blesk v nezměrné slávě, aby hrozným hlasem pro
budil mrtvé ze spánku smrti. A všichni, kdo znamení draka ne
přijali, budou se radovati.
Neméně zajímavá jest řeč čtvrtá »ozmrtvýchvstáníc na text
1. k Tim. 6, 7. Mnozí domnívali se, praví sv. prorok syrský,
že jsou pány světa, ale zemřevše, poznali bídu svou, poznali, že
není rozdílu mezi kostí královskou a kostí otrokovou, mezi bo
háčem a chuďasem. Bude to zvláštní podívaná, až ke hlasu trouby
andělské celé pokolení lid—ké od Adama až do posledního po
vstane, jedni k životu, druzí k soudu.
Bude to zázrak veliký, ale u Boha, který zachoval tři mlá
dence v peci ohnivé, je i to možné.
V řeči »o druhém příchodu Páněc líčí úchvatným způsobem
soud poslední, dokládaje slova svá Písmem sv. Mat. 24, Apocal.
4, 6. Vidí syny Adamovy, jak z prvků po širém světě sbírají se
v těla a v proudech jdou k soudnímu tribunálu, kde rozděleni
budou. Ohnivý proud ztráví hory i údolí, řeky vysclmou žárem,
a nebesa jako kniha svinutá budou a uvidíme nové nebe a no
vou zemi.
Různí stavové voláni budou na soud, aby počet vydali ze
statků svých, aby ukázali, v jakém poměru byly tyto k vyznání
víry a slibu. křestnému. Podle skutků milosrdenství bude lidstvo
rozděleno, větší hřích stihne i větší trest. jsout' různé stupně trá
pení, různá místa, kde duše zavržených trpí. je zevnitřní a vnitřní
temnost, skřípění zubů a propast pekelná, je červ neumírající
a jezero ohnivé. Běda tehdá hříšníkům, kteří bez pokání v hří
ších trvají.
Aby posluchače své k pokání pohnul. líčí v řeči »o bázni

Boží,< která je básnickou paratrasíSM—IO verše, žalmu 75.,hrůzy
posledního soudu.

»
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l smrt, která až dosud neomezeně vládla, bude hrůzou
překvapena, až přijde Pán so'udit a vydá kořist svou. Prach země
vyloučí ze sebe prach mrtvých, a moře vyvrhne oběti své. l ti,
kdo v životě matky zemřeli, vstanou, jako lidé dokonalí a pozná

je matka jejich. Tehdy vstane každý s úplným vědomím a nebude
rozdílu mezi malým a velkým, vznešeným a nízkým, leč ve
skutcích.
Také necrosyma (canones í'unebresl, zpěvy pohřební sva
tého Efréma poučují nás o pravém názoru o smrti a o tom, co
potom následuje.
O ohni věčném dí, že nad vezdejší mnohem je hroznější.
Tento aspoň světlo vydává, onen však, ač hrozně pálí, noc sebou
nese nejhroznější. Tento, nedostává—li se mu látek hořlavých, pře
stává, oneu nikdy neuhasíná, neboť psáno jest, že jest ohněm
věčným. Serm. exeg bd. syr. lat. p. 354
Ve všech spisech svých myšlénky na soud se nezpouští
tento Bohem nadšený muž, citcra Ducha Sv.,—jak syrští krajané
jej zovou.

.

Kdežto sv. Efrém zjevené učení o posledních věcech spíše
citem pojímal, dalek jsa dogmatické spekulace, atento cit vposlu
chačích vzbuditi, aby je kpokání přivedl, se snažil, užívaje k tomu
hlavně Písma sv., šel souvěký biskup ]erusalémský svatý Cyrill
spíše cestou spekulativní, hledě důvody rozumovými dokázati
dogma naše svému arianismem nasáklému, rationalisticky smýšlejí-.
címu auditoriu. V dobujeho biskupování spadají nejprudší arianské
a semiarianské boje, v nichž hrdinně hájil Božství věčného Logos,
ač zopatrnosti nikdy přec ve spisech svých neužil arianianům tak
“nenáviděného attributu čas:-571x,které vždy bylo znamením přísné

orthodoxic;

Učení své o dogmatě našem uložil v díle nadepsaném mm
y_-r',:sv.;.
jest to 23 křesťanských cvičení, z nichž 18 konal

ku ka

techumenům (mu:-i;).svoz), jako kněz jerusalémský as r. 347.
Vykládá v nich hlavní články víry, respect. apoštolského sym
bola, 5 ostatních měl knedávno pokřtěným 17:95; rob; veowrisroug),
jak smýšlel a čemu věřil v dogmatě našem, obsahuje katechese
15., 18. a 19.

Na slova: »a přijde v slávě soudit živých i mrtvých, jehož
království nebude koncec, udává v katechesi 15. dle zpráv Písem
svatých znamení blížícího se soudu.
Zvěstujeme příchod Kristův, ne jeden toliko, nýbrž i druhý
mnohem slavnější prvého. Neboť onen měl znamení trpělivosti.
tento ponese korunu království Božího (l.) Přijde ve slávě na konec
tohoto světa v den poslední. Neboť svět tento bude míti konec,
stvořený svět bude obnoven (lil Kdy tak se stane, jako ostatní
otcové, nepovídá sv. Cyrill, dí jen: neodvažuje se udávati dobu,
kdy se to stane, aniž zase v nečinnosti oddávej se spánku (4).
Předpověděné částečné odpadnutí na konci věku již nastalo,
neboť mnozí říkají: Já jsem Kristus. Tak mluvil již Šimon čaro—
dějník a Menandr a někteří jiní bezbožní původcové bludu (5)
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Povstává národ proti národu a království proti království.
Uslyšíš lí, že biskupové proti biskupům, duchovní proti duchovním,
a líd proti lidu až na krev jdou, nedej se tím pomásti, neboťjest
to napsáno napřed (7).
' O Antikristovi (12) mluví jako o jedenáctém císaři, za jehož
3'/.,leté vlády dosáhne pronásledování věrných Kristových svého
vrchole. Bůh dopouští pronásledování, jež v různých dobách po
vstávají, a dopustí i ono, ne že by nemohl zabráníti tomu, nýbrž,
že podle obyčeje korunovati chce za vytrvalost bojovníky Své.
Pamatuj tedy na znamení Antikrista. ,Lekají mne války mezi ná—
rody, lekají mne rozkolyv křesťanských obcích, leká mne nenávist
mezi bratry.MVšak toto budiž pouze řečeno; nedej Bůh, aby se
to vyplnilo za doby naší.
Dle toho neměl svatý Cyrill konec světa v době své za
blízký.

,

Katechese 18. na slova Ezechielova 37, 1, vykládá, jak
možným bude Pánu prach a prvky těl zesnulých spoj'iti ze všech
úhlů světa v tělo lidské.
»Jest velikým poselstvím a učením Církve katolické víra
o vzkříšení z mrtvých; velikým a velenutným. kterému sice od
mnohých se odpírá, kteréž však od pravdy stvrzuje se jako věro
hodné. ()dporuji mu pohané, nevěří mu Samaritáni, posmívají se
mu kacíři. Různý jest odpor, ale pravda jest jen jedna.: A tyto
různé odpory vyvrací; Samaritánům dokazuje vzkříšení ?. Pen—
tateuchu, pohanům cestou rozumu, uváděje příklady ze života
přírody a bájesloví a věřícím, kteří věří, že Pán vzkřísil Lazara
a mládence Naimského, z Písem sv.
»Vstaneme tedy z mrtvých;— končí sv. Otec, na všichni bu—
deme míti tčlo věčné, ale ne všichni stejné; nýbrž, je-li kdo spra—
vedliv, obdrží tělo nebeské, aby mohl hodně obcovati s anděli.
]c-li však kdo hříšníkem, obdrží tělo věčné, jemuž bude tresty
snášeti za hříchy, aby hoříc věčněv ohni, nikdy nebylo ztráveno.

Setřme tedy, bratři, těl svých, anezneužívejmejich, nebot musíme
položíti účty Pánu ze všeho, co jsme konali tělem.?
Vykládaje v 5. mystag. katechesi liturgii Jerusalemskou, při—
pomíná ty, na něž při mši sv. vzpomínají,

»důvěřujice, že s nej—

větším prospěchem bude modlitba ta duším, za něž se koná, mezi
tím co svatá a převznesená oběť před námi leží.: *)
Nehrubě k dogmatu našemu přičinil veliký metropolita
Caesarejský sv. Basi l.**) Christologické spory s Ariány a potírání
pneumatomachů muvbyly závadou i na tomto poli vědy boho
slovecké vyniknouti.v Ze držel se pevně vpříčině té zjeveného učení.
dokazují slova sv. Rehoře Nazian : »Naše přátelství (s Basileem)
hledíme udržeti po celou věčnost :; proto připravujeme se na bla
ženou nesmrtelnost, slovo Boží jest přitom naším vůdcem.
*) Katechese svatého Cyrilla ]erusalemského. Z řeckého textu přeložil
Dr. lan L. Sýkora.
**) Ausgewíihltc Schril'ten des heiligen Basilius. Kempten.
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V ascetických pojednáních o životě řeholním, hlavně ve třech
řečech, mluví o budoucím přísném soudě, před nímž nic utajeno
nebude. Dokazují to již nyní mnozí přísní a spravedliví sou—
dové Páně.
Také v řeči o lakomství c. 8. a v řeči o boháči mluví o soudě
a zavržení.
„
V 8. homilii c. 8. na Ilexail—meron mluví k ženám takto:
Zeny, které z hedbávníka spřádáte jemná vlákna, pamatujte na
proměnu tohoto zvířátka a poznejte v tom budoucí z mrtvých
vstání; nepochybujte o proměnění svém, které nám Pavel všem
hlásá. O ohni, který připraven je ďáblu a andělům jeho, praví, že
obě vlastnosti vczdejšího ohně míti bude i pálící, aby pálil ty,
kteří k tomu odsouzeni jsou; i jasnost, aby svítil těm, kteří život
věčný míti budou. In ps. 28. 7. n. 6.
V panegyrické řeči na smrt 40 mučenníků. kteří za posled
ních dob Césara Licinia koruny mučennické došli, poučuje o tre
stech pekelných a vybízík spasitelné bázni před nimi. »Nevezmeme
darů císařských,<<mluví jménem sv. mučenníků, »které zkázu nám
jen mohou přivoditi, nevezmeme bohatství ani důstojenství od

krále, které od pravého krále by nás na věky odtrhlo. Slávaane
beské důStojenství to jest, co hledáme, a jediného jen se bojíme,
ohně pekelného; jen ten jest ohněm strašným, ale ne ten, kterým
_ty hrozíš.c

Dovolávaje se sv. Petra, tvrdí o viditelném světě, že bude
konečně zničen (ovšem ne ve smyslu origenistů neb maníchejských),
a na vyšší, nynějšímu nepodobný stupeň bytí, povznesen.

"(Pokračj

Romanarum (Zongregationum decreta noviss-ima.
Nonnula dubia solvuntur.
Hodiernus Magister caeremoniarum Basilicac Cathedralis Ve
líternae de _observantia (,aercmoníarum lůpiscoporum et decretorum
S. Rituum Longregationis pro suo munere sollicitus, .eidem Sacrae
Congregatiom ea quae 'sequuntu-r. pro opportuna declaratione, hu

milhme exposurt; mmn'um _:
\
I. In prael'ata Basilica Cathedrali, celebrantc Pontificaliter l—lpis

“copo suft'raganeo, Canonicus qui Subdiaconi munere fungiturlecta
Epistola, accepta ab Episcopo bencdictione et tradito Missalí cle
rico, pergit directe ad scamnum et sedet; quín sustineat Missale
apertum, dum Episcopus Epistolam et Evangelium legit.
ll. Presbyter assistens eidem Episcopo sufiraganeo ad lal
distorium celebranti non adstat, cum hic paritcr Epistolam ct
Evangelium legit, sed cum Díacono et Subdiacono in scamno
sedet.
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111.Canonici eiusdem Basilicae Cathedralis

cum in aliena

Ecclesia sacras functiones solemniter pemgunt, arbitrantur se posse

uti privilegiiscanonicalibusex. gr. Canone et palmatoria.
Hine quaeritur: Utrum servari queant supraedictae tres con—
suetudines vel potius habendae ut abusus?
Sacra porro Rituum Congrcgatio hunc supplicem libellum
remisit E.mo et R.mo l).no Cardinali Episcopo Ostien. et. Ve
litern. pro informatione et Voto. audito etiam, R.mo Capitulo
Basilicae Cathedralis Veliternae. Postulatis Sacri Consiliipostquam
Emus Vir satisfecerit per Litteras d. d. 19 elapsi mensis Martii
cum adnexis documentis, sacra eadem Congregatio, ad relationem
subscripti Secretarii, quuisita sententia Commissionis Liturgicac.
et rationum momentis hinc inde deductis, rescribendum censuit.

Ad dubium quoad

primum:

Consuetudinem in casu esse

abusum tollendum, et confer Caeremoniale Episcoporum, Lib. ll.

cap. VIII. n. 41. Quoad

secundum,

ut in primo et conter

Caeremoniale Episcoporum Lib. I. cap. VII. n 3. Quoad ter—
ti'um, Canonicos praedictos uti posse Canone et Palmatoria tan—
tum in Ecclesia propria, sicut Canonici in Basilicis Minoribus
Urbis.
Atque ita rescripsit. Die 21. Aprilis 1899.

C. Card. Mazzella

L. + 8

5. R. C. Praef.

Diomedes Panici, Secretarius.

Literární oznamovatel.
Dějiny zjevení Božího Starého Zákona. Sepsal Dr. Antonín
Podlaha.
Pro třetí třídu gymnasijní. S 54 obrázky a mapou
Palestiny. Cena 3. kor. váz._ 3 kor. 40 hal. V Praze. V Kotrba.
1899. — Schváleno nejdůst. ord. v Praze 4. července 1898
č. 6194 a vys. mínist. dne 10. března 1899 č. 4743-.

Nejdůstojnější episkopát rakouský během posledních let
ustanovil se na tom, by na středních školách byly zavedeny nové
učebnice a to yšude stejné; spolu vydal obecná pravidla, co by
měly obsahovati a jak by měly býti zpracovány. () dějinách zje—
vení Božího v St Z. vytkli pak zvláště, že mají obsahovati prag-'
matické líčení toho, jak bylo lidstvo na Spasitele připravováno,
že tudíž mají jcdnati hlavně () typických osobách St. 'L. a že není
třeba podávati podrobných dějin národa israelske'ho; proto má se
také u proroků vytknouti to, co se vztahuje na Mesiáše.
Dle intencí tuto vyložených vzdělal vdp. dr. Antonín Podlaha
shora uvedené »Dějiny zjevení B. St. '_/,.cjakožto učebnici a nevá—
háme ihned říci, že se mu úmysl jeho velmi dobře vydařil.

—- 567

-

Tyto »Dějinyc jsou kniha velmi pěkně upravená o 161 str.
54 obrázcích a jedné mapě Palestiny. Odečteme-li asi 25 stran,
jichž plochu zabírají obrázky, zbývá nám na text asi 130—135 str.,
tedy tolik látky učebně, kolik se jí může snadno v III. tř. gymn.
během jednoho roku probrati, aniž by se vyučování vleklo nebo
bylo jen hravé. Pravíme během jednoho roku, poněvadž toto vy
dání jest sestaveno dle osnovy na gymnasiích posud platné a dle
té probírá se dějepis zjev. B. v St. 2. po celý rok v lll. tř. Nic
méně obsahují »Dějinyc páně Podlahovy vše, čeho třeba žákům
podati, by znali vývoj zjevení B. St. Z. pragmaticky, přehledně
a dosti důkladně
Však hlavní přednost a cenu tohoto díla klademe do její
methody a to dvojím směrem: předně, že vypravuje stručně, plynně
a snadno srozumitelně slovem a druhé, že vypravuje vloženými
obrazy i názorně.
Pokud vypravování se týče, jsou úvody, výklady a doplňky
vzaty mimo Písmo sv. buď z dějin pohanských národů jako Egyp—
ťanů neb Assyřanů, buď z archeologie buď z přírodopisu nebo
zeměpisu a velmi obratně v text samý vetkány, že děj vypravo
vaný ajeho výklad splývají vjeden souvislý a snadno pochopitelný
celek. Proto utkví dějiny tyto snadno v paměti žákův, a budou
jim skutečnými událostmi, jež mají určitou a pevnou půdu histo
rickou pod sebou a jsou částí dějin obecných, pravda a ne snad
pouhý mythos. V našem spise jest nové a velmi vhodné i to, že
při předobrazeních jsou typos a ektypos stručně vedle- sebe posta—
veny, by společné jich znaky byly patrny, & tím vyučování a
chápaní se značně usnadňuje a podstatně znázorňuje.
Pan autor upustil od samostatných mravních poučení v bibli
ckých dějepravách obvyklých, ale za to vetkal případné mravní
reflexe kratičkými a výraznými slovy do děje samého. Ito schva
lujeme. Neboť ušetří se tim slov a času, a mimo to má zajisté
mravní poučení samo sebou z vypravovaného děje vyplývati a ne
jen jako něco nahodilého naň se zavěšovati. K tomu není třeba,
aby se působilo na srdce žákův, dlouhých úvah a mnohých
okolků, stačí k tomu slovo jedno nebo dvě, jsou-li ovšem případná
a razna.
Ač tedy v těchto »Dějinácha není dlouhého moralisování.
přece úcta před slovem Božím, potřeba & vznešenost pravé mrav—

nosti dýší z něho skorem na každé stránce.
'
Nemenší váhu klademe na vypravování obrazem. jest tu
54 obrazů, z nichž jsou tři mapky do textu vložené, ostatní
obrazy představují nám krajiny. města, lidi s jejich rouchy a za
městnáním, stromy, živočichy, sochy a přispívají k obživení, zná
zornění a plastičnosti dějů vypravovaných, poněvadž všechny až
na některé jako archu, svatý stánek, chrám Salamounův, jsou
vzaty z přírody nebo starobylých památek.
Text přiložené mapy, jakož i mapky na str. 22 měl by býti
zřetelnější, poněvadž je tu a tam skorem nečitelný.

—- 568

——

By žák při čtení b'yl upozorněn na věci a osoby nové nebo
důležité, jest voleno dvojí písmo, větší a menší, a v obou opět
písmo stojaté a ležaté.
Mimochodem podotýkáme, že by bylo záhodno, kdyby úvody
byly zkráceny nebo vynechány. pokud v následujícím vypravování
jsou obsaženy. Na str 59. praví se o anptanech,
»že darovali
jim (židům) ochotně hojně zlata a stříbra i rouch, o něž je [sraelité
z rozkazu Božího požádali v náhradu za nemovitý majetek svůj,
jejž Egyptě zanechali atd.a Míníme, že se tímto nepodává správně.
co v Písmě sv. stojí, a že třeba zde výklad od děje různiti asi
v ten smysl: Israelité »vyžádali od Egyptskýchc a Evyptští »půj
čili: jim 2. Mojž. 12, 35. 36, ale když Israelité odcházeli, nežá
dali Egyptští svých věcí, nýbrž »nutkali lid, aby ze země vyšel
rychle,c 2. Mojž. 12, 32. nebyla to tudíž u Israclských ani podvod
ani krádež, ač v Písmě se dí: »Obloupili Egyptské: 2. Mojž.

12,36)

'/,e všeho, co jsme posud uvedli, vysvítá, že máme »Dějiny.
páně Podlahovy nejen za velmi dobré, nýbrž za nejlepší mezi těmi,
které v tomto oboru u nás běžny jsou a že se výborně hodí za
učebnici pro třídu, jíž určenyjsou, ježto usnadní práci i učitelům
a žákům jsouce jim vhodným, milým a bezpečným průvodcem
při práci obapolné, a dokládáme, že bude i vhodnou pomůckou
ku přípravě na bibl. dějepravu u pánů katechetů, kteří vyučují
na školách obecných.

Jos Kyselka.

Listárna redakce.
P. R. T. Die 24—V. cecidit quatuor temporum; in nostra
ecclesia celebrabatur expositio Sanctissimi atque missa solemnis
cantata. Quaeritur:
.
1. utrum utraque epistola canenda sit, an solum secunda?
2. Porro quaeritur, utrum in tali missa oratio post lectionem
legenda sit expansis manibus, an junctis?
3. Tandem quaeritur, utrum »Kyrie . . . .: dici possint in
cornu epistolae nec ne.
Resp.: Ad 1. Tantum una epistola de missa solemni.
Ad 2. Manibus expansis.
_
Ad 3. ln Missa solemni cantata dicitur »Kyriea in cornu
epistolae.
Red.

high): homilebické.
pří—Říše

Neděle X. po Sv. Duchu.
Kdo jest pokorným.
»Každý, kdo se povyšuje, bude ponílen,
a kdo se ponižuje, bude povýšen.:
Luk. 18, 14.

Z dnešního sv. evangelia poznáváme, že ne každý, kdo se
za spravedlivého pokládá, před Bohem též skutečně spravedlivým
jest. Fariseus stojí vztyčený, a místo pokorné modlitby oznamuje
své domnělé dobré skutky a pohrdá publikánem pro jeho hříchy.
Ostrými slovy vytýká fariseovi tuto nehodnou, zpozdilou modlitbu
opat Gilbertus. Praví: »O, farisei, nemodlíš se, ale na blízku sto—
jícímu publikánovi křivdíš. Ty sám o sobě vydáváš svědectví?
Málo platné jest svědectví tvé. Ve tvé modlitbě dvě věci více
hrozně zapáchají, nežr libě voní, totiž pýcha a vlažnost: pýcha,
protože pohrdáš publikánem, vlažnost, protožeiod Boha nic ne
prosíš, jako bys byl v jeho službě již nejspravedlivějším.a Fariseus
publikánem pohrdal, a zatím měl si z něho vzíti příklad, od něho
se učiti dobré, pokorné modlitbě. Publikán stál dle sv. evangelia
zdaleka, považuje se za nehodna, dále do chrámu postoupiti, ano
neosměluje se ani očí pozdvihnouti k nebi, kde obzvláště přebývá
Bůh, jehož hříchy urazil. Publikán uznává svou trestuhodnost
před Pánem Bohem, proto bije se v prsa svá a prosí za to, co
mu bylo nejpotřebnějším, totiž za odpuštění hříchů: »Bože, bud'
milostiv mně hříšnémulc Za to vyšel pokorný publikán z chrámu
ospravedlněn, nikoliv však pyšný íariseus Podobenstvím tímto
chtěl nás Pán ježíš povzbuditi ku pokoře, kteréž i jindy tak často
Svými slovy učil: »Amen. pravím vám, neobrátíte-li se & nebu
dete-lí jako maličcí, uevejdete do království nebeského. Kdožkoli
se tedy poníží jako maličký tento tent' jest větší v království
nebeském.c Mat. 8, 3—4. Nejen však slovy, nýbrž ještě více
Svým příkladem od Svého narození ve stáji betlémském až do
Rádce duchovní.

37
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Své smrti na kříži učil nás náš Spasitel pokoře, tak že právem
mohl říci: »Učte se ode mne; neboť jsem tichý a pokorný
srdcem.<

Mat. 11, 29.

|

Sv. Augustin, vykládaje slova tato, praví: »Kristus nepo
roučí nám, bychom se od Něho učili světy stavěti, viditelné a ne
viditelné tvořiti, divy konati, mrtvé křísiti, nýbrž bychom ze srdce
pokornými byli. Chceš-li vznešenou budovu ctností vystavěti,

začni se základem pokorynx Pokora

jest

tedy

základem

ctnostného života křesťanského, základem kře
sťanské dokonalosti.
A kdo jest v pravdě pokorným? O tom . ..

PojednánL
1. Pokorným jest, kdo podrobuje svůj obmezený
lidský rozum neskončené moudrosti Boží a věří
všemu, co Bůh zjevil,

čemu nás naše sv. víra učí,

byť mnohé pravdy sv. náboženství, tak zvaná tajem
ství, pochopiti nemohl.

jak nerozumná jest zásada mnohých: »Co nemohu pocho.
piti, tomu nevěřím.: jak mnoho jest v přírodě tajemných, nepo—
chopitelných věcí! Kdo vyzkoumal svým pouhým rozumem bez
zvláštního zjevení Božího původ všech věcí na nebi i na zemi?
Kdo vyzkoumal odkud pohyb. odkud život, odkud pud při zví
řatech, odkud síly přírodní, elektrická, magnetická atd, Všechno
to jest pro člověka bez víry více méně tajemstvím. A když již
věci v přírodě svým rozumem vyzkoumati nemůžeme, 'chtěli by
chom úplně pochopiti Boha, původce všech věcí.> Chtěli bychom
vyzkoumati všechno působení a zjevení Boží? Proto napsal sv.

Pavel: »ó, hlubokosti bohatství, moudrosti ivědomosti Boží!
jak jsou nevyzpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho!
Nebo kdo poznal smysl Páně aneb kdo byl rádcem jeho?< Rím.
11, 33——34.Kdo všetečně se dívá do slunce, zakalí se zrak jeho

aneb i dokonce oslepne. Kdo všetcčně zkoumá velcbnost Boží,
tajemství Boží, ztratí zrak duchovní, tapá pak v pochybnostech a
temnotě. Pokorný křesťan věda, že víra naše nesčíslnými zázraky
stvrzena jest, věří i tajemstvím našeho sv. náboženství.

2. Pokorným jest, kdo uznává svoji hříšnost,
svou slabost a náklonnost k hříchu, při tom však

v milosrdenství

a pomoc Boží důvěřuje.

Tak sv. František z Assisi pokládal se za největšího hříš
níka, jejž země nosí. Když mu kdysi bylo řečeno, že jsou přece
na zemi též vražedníci, zloději, smilníci, kteří přece proti němu
nepoměrně většími hříšníky- jsou, tu odpověděl sv. František:
„Moji bratři! Kdyby Bůh těmto lidem jen polovici těch milostí
byl udělil, kterých mi se dostalo, pak by ho mnohem více milo
vali a jemu věrněji sloužili, než já ničemný hříšník.: Podobně již
veliký mudřec křesťanský sv. Augustin dával naučení, bychom
při pohledu na velikého hříšníka si pomyslili: »Bud jsi byl, bud'
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jsi, aneb mohl bys se takovývm hřišnikem státi.: Sv. Vincenc
Paulanský o sobě pravíval: »Zivot můj by byl řetězem hříchů,
kdybys ty. () Pane, všechny moje myšlenky, všechna slova a
všechny Skutky neřídíl.< _

3. Pokorným jest, kdo si nezakládá na svých
přednostech, ani tělesných. ani duševních.
Každému z nás platí slova sv. Pavla: »Co máš. čeho bys
nebyl vzal? Pakli jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys nebyl vzalřa
], Kor. 4, 7. Všechny statky tohoto světa jsou pomijející, nedo
vedou srdce člověka uspokojíti. Pán ježiš pravil: »Zádného život
nezáleží v hojnosti těch věcí, kterými vládne.c Luk. 12. 15. Po—
korný, dobrý křesťan nevyvyšuje se tedy pro své bohatství, věda
dobře, že křesťana pravé bohatství záleží v ctnostech, v dobrých
skutcích. To jsou ty pravé poklady nehynoucí, ku kterým dle
slov Spasitelových »zloděj se nepřibližuje, aniž mol jich kazíJ.
Luk. 12,33. Požehnal-li Bůh pokornému křestanu na časných
statcích, vděčně mu za to děkuje, mírně jich ku své potřebě
užívá, svým bližním v potřebách ze statku štědře uděluje, statky
svými slzy chudých stírá. Utrpěl li na svých statcích i značnou
škodu aneb ztrátu, nezouíá si, nýbrž s trpítelem jobem pokorně
praví: »Hospodin dal, Hospodin vzal; jakž se Ilospodínu líbilo.
tak se stalo; bud' jméno Hospodinovo pochváleno.<<]0b 1, 21.

Pokorný nezakládá si na přednostech

tělesných,

na

postavě aneb kráse, vždyť ví, že snad brzy se na něm splní:
„Prach jsi a v prach se navrátíš.< I. Mojž. 3, 19. Vždyť mluvil
Hospodin k proroku Samuelovi, když tento chtěl místo Davida
krásného a vysokého nejstaršího syna Isaiova za krále pomazati:
>Nehled' na obličej jeho, ani na vysokost postavy jeho, nebo
jsem jej zavrhl, aniž vedle vzezření člověka já soudím, nebo člověk
vidí to, co zevnitř jest, Hospodin pak hledí k srdci.<< I. Král. 16, 7.

Má-li pak kdo od Boha vzácné dary

duševní,

nadání

aschopnosti, pomocí nichž mnohých vědomostí nabyl, at'jej udržuje
v pokoře vědomí, že tím přísnější účet bude kdysi před Pánem
Bohem z darů těchto skládati, zda jich k dobrému aneb zlému,
k své a svých blížních spáse aneb zkáze užíval. Dle podobenství
sv. evangelia máme každý s hřivnamí, od Boha nám svěřenými,
těžíti. Komu více bylo dáno, od toho více bude žádáno.

4. Pokorným jest, kdo nehledá lidské chvály

a Ctl.
O těch, kteří pro lidskou chválu a'čest dobré skutky ko—
nají, řekl náš Spasitel: »Amen pravím vám, vzali odplatu svou :
Mat. 6, 2. U Boha nemají'již odplaty k očekávání. ' Proto svatí
čestná postavení a důstojenství nevyhledávali, nýbrž, kde mohli,
jich za nehodné se pokládali, jich se zříkali. Tak byla sv. Ber
nardovi od tří měst důstojnost arcibiskupská nabízena, sv. Do—
minik měl čtyřikráte biskupem se státi, oba však pokOrně
důstojnosti tyto odmítali. Sv. František Serafmský z pokory úřad
kněžský přijati se zdráhal a až do své smrti jen jáhnem zůstal.
Co soudíme my o cti a chvále světské? Pamatujme si slova sv.
37%
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apoštola Pavla: »Kdo se chlubí, v Pánu se chlub. Nebo ne, kdo
sám se chválí, zkušený (dokonalý) jest, ale koho Bůh chválí...
ll. Kor. 10, 17—18.

5. Pokorným jest, kdo urážky a pohanění trpě
livě snáší dle vzoru Saméhojez'íše Krista, »kterýžto,
když mu zlořečili, nezlořečil, když trpěl, nehrozil,

ale vydával se soudícímu ho nespravedlivěx
[. Petr 2, 23.

Pokorný, když toho třeba, hájí se mírnými slovy, ostatek
však ponechává soud Bohu. »chvyšší však stupeň pokory,< di
sv. František Saleský, »má ten, kdo z pohanční a potupení má
dokonce radost právě tak, jak pyšné a marnivé duše z pocty se
radují.: Tak, když sv. apoštolové pro hlásání sv. evangelia byli
zmrskáni, »šli ze shromáždění, radujíce se, že hodni učinění jsou
trpěti pohanění pro jméno ]ežíše.a Sk. ap. 5, 41.
V pohanském Japonsku kázal katolický missionář v městě
veřejně na ulici oavíře v Ježíše Krista. I šel okolo jakýsi zarytý
“pohan, kterýžto uzřev a uslyšev kazatele, posmíval se jemu, ano
ve své zběsilosti na potupu ve tvář mu naplil. Kazatel vytáhnul
kapesník, utřel se, aniž by byl svému protivníkovi slovo řekl
aneb na něj zlostně pohlédl, a pokračoval pokojně ve svém ká—
zaní dále, jakoby se nic nebylo přihodilo. Jednoho z posluchačů

obzvláště velice dojala tato pokora a trpělivost kazatelova.
Imyslil sám u sebe: »Náboženství, které člověka k takovým
ctnostem vede, nemůže odjinud, než s nebe býti.: Po kázaní
přišel k missionářovi a prosil o úplné
o sv. křest.

poučení

ve sv. víře a

Pokora jest nejjistější známkou pravé nábož

nOSti a dokonalosti

křesťanské.

Kde scházípokora, tam

schází též pravá nábožnost, dokonalost, svatost, tam nepodobá se
nábožnost zlatu, nýbrž pozlátku. Za času sv. Filipa Nerejského
zvěstováno bylo kdysi tehdejšímu papeži, že nedaleko ima jest
v jednom klášteře řeholnice velmi svatá, jež prý i zázraky koná.
Svatý Otec nařídil sv. Filipovi, by osobu onu navštívila o doko.
nalosti její se přesvědčil. Svatý Filip sedl na mezka a za velmi
špatného, blativého počasí brzy dorazil do kláštera. V klášteře
dav si onu domnělou světici představitin aniž by jí byl pozdravil,
vyzval ji, by mu zablácené boty sezula. Reholnice s nevolí ustou
pila zpět a zlostnými _slovyse' na sv. Filipa obořila. Sv. Filip ne
odpověděl ani slova, vzdálil se ihned z kláštera a brzy byl u pa—
peže zpět. Předpuštčn byv, vypravoval krátce, co se stalo, a
pravil: »Není svatá osoba ta, nekoná žádných zázraků, neboť jí

chybí nejhlavnější vlastnost — pokora.:
Zkoumejme nyní samy sebe. jak mnoho pokory v nás jest.>
Chceme—libýti kdysi u Pána Boha v nebi povýšeni, musíme býti

pokornými před Bohem, pokornými ,před sebou, pokornými
k bližním svým. Volejme častěji: »O, ježíši tichý a pokorný
srdcem, učiň srdce mé podobné Srdci svémulc Když denně ří—
káme slova: »Ejhle děvka Páně, staniž mi se podle slova tvéholc
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vzpomeňme si na pokoru blahoslavené Panny Marie, snažme se
s milostí Boží ji následovati. Pak nám též kdysi. »učiní veliké
věci ten. který mocný jest, a jehož milosrdenství trvá od poko
lení do pokolení bojícím se jeho.a Luk. 1, 49—50. Amen.
František Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Neděle XI. po Svr Duchu. *)
1. Politování hoden jest každý tělesně hluchoněmý,
2.více ale soustrasti naší zasluhuje duševně hluchoněniý.
»l přivedli jemu hluchého a němého.c
Marek 7, 32.

Dnešní evangelium vyňato .jest ze 7. kapitoly evangelisty
sv. Marka. V této části evangelia vidíme dvě v pravdě politování
hodné osoby: Syrofeničanku a Israelitu. 'Lena ze Syrie byla zlým
duchem posedlá a musila proto mnoho trpěti — a v pravdě
hrozný to stav. Ježíš uzdravil ji pro důvěrnou a vytrvalou prosbu
starostlivě matky. Israelita nalézal se též v politování hodném
stavu. Bylť hluchým a němým. Tak píše evangelium dnešní
neděle. Když ]ežíš přišel k moři Galilejskému, přivedli jemu hlu
chého a němého a prosili Ho, aby na něj ruku vložil. Ano, tvrdý
to osud, býti hluchoněmým, zbaveným těch dvou vzácných darů.
sluchu a řeči! Jest ale dvojí druh nešťastných hluchoněmých.
jedni, kteří svým tělesným uchem pranic neslyší a svým jazykem
ničeho mluviti nemohou a to jsou hluchoněmí v ohledu tělesném.;
jsou ale mnozí tak nešťastnými, kteří pro věci časné dosti sluchu
mají, jedná—li se ale o sv. náboženství a o ctnost, tu ani neslyší
ani nemluví, a tito jsou o mnoho neštastnějšími než'první a slují
hluchoněmvmí v ohledu duchovním.
, kéž by “nás bída hlucho
němých k soustrasti povzbudila, kéž by rozjímání toho smutného
stavu hluchoněmých k našemu spasení sloužilo! Proto chci vám
v dnešním kázaní dokázati, že politování hodným jest

I. každý,tělesně hluchoněmý, ale více ještě že
soustrastl naší zasluhuje
ll. duchovně hluchoněmý.
Poslechněte mne . . . .

POJednání.
I.

1. Ano, politování hodný jest stav těch, kteří v tělesném
ohledu hluchými a němými jsou; jako onen člověk, oněmž jest
*) Dle Rudigiera.
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řeč v dnešním evangeliu. Jak četných radostí druhu nižšího
i vyššího skýtá nám dobře slyšící ucho! Dítko raduje se zpěvu
ptactva právě tak, jako člověk dospělý. Jak příjemné a pěkně
zaznívá uchu hlas lidský, zvláště hlas lidí nám milých; jakmile
zní rodičům hlas dítek, jak rády naslouchají dobrédítky hlasu
rodičů pečlivých. Jak mnoho jest lidi, kteří okřejí a' potěší se
při krásném zpěvu, při zvucích hudby lahodné. ——

Kdykoliv napadal duch zlý Saula, brával David haríu, ob—
čerstvoval se Saul a polehčeni míval, nebo odstupoval od něho
duch zlý. Písmo sv., když mluví o blaženosti nebeské, zmiňuje
se a líčí utěšené zpěvy čistých nevinných duší. které panické
duše v průvodu Beránka prozpěvovati budou. Sv. Jan ve svém
zjevení píše: »I slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých
a jako hlas bromu velikého; a hlas, kterýž jsem slyšel, byljako
od harí'eníků, kteří hrají na harfy své; a zpívali jako píseň novou
před trůnem a před čtyřmi zvířaty a před starci a žádný nemohl
se naučiti té písni. jediné těch sto čtyřiceti a čtyři tisíce, kteréž
jsou koupení

;ze země.< ——Jan Zjevení kap. 14. 'v. 2 a 3.

Jak raduje se dále člověk, slyší-li utěšenou Zprávu o štěstí
svém aneb jiných. Když stařičký Jakub slyšel, že jeho milý syn
Josef egyptský nejen živ jest, ale že Bůh také vysokým důsto
jenstvím obdařil toho, jehož již dávno za mrtvého oplakával,
zvolal: »Dosti mi jest.: Genesis 45. v. 28.
Což teprve říci mám o radosti, jakou pocit'uje člověk uče
livý při přednášce učelivé; což o štěstí, jakého se dostává kře
st'anu při _přcdnáškách a řečech duchovních o pravdách sv. nábo
ženství? Sťastni jsou pravověrní křesťané, kteří slovo Boží slyší,
oni již při poslouchání šťastnými se cítí. Toho všeho ale postrádá

hluchý; všecky tyto'radosti jsou mu odpřeny. Ten, jenž od na
rození jest hluchým, bývá zároveň němým, nemůže mluviti a
proto tím více politování hodným bývá. Co cítíme a myslíme,
můžeme jazykem svým jiným sděliti a oznámiti, můžeme se jiných
vpochybnostecho radu tázati, ve smutných okolnostech o pomoc
a přispění prositi a jiným nouzi svou představiti,jazykem můžeme
sebe a jiných nevinným způsobem pobaviti, spasitelným nauče
ním mnohému přispěti. Toho všeho postrádá němý,\——nemůžeť
mluviti. Toto stručné rozjímání postačí, abychom poznali, jak
politování hodným jest hluchoněmý. Tim více'vyjde na jevo,
když hluchoněmého pozorovati budeme v těch okolnostech ži
vota lidského, kdy obzvláště sluchu a řeči potřeba jest a tuto
vadu pozná nejlépe ten, kdo s takovým ubohým člověkem obcuje

a s ním zachází.
2. Než, mnozí z posluchačů budou se snad tázati, k čemu

má nám prospěti toto líčení smutného stavu hluchoněmých?
K důležitým napomenutím. My všichni, moji křesťané, radujeme
se ze sluchu a řeči, v celé osadě naší není hluchoněmého. A poněvadž
stav hluchoněmých tak politování hodným jest, což vyplývá z toho
jiného, než abychom tomu, od něhož každý dobrý dar pochází,
děkovali za ty vzácné dary sluchu a řeči? Bůh to jest, jenž dle
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Své nevyzpytatelné prozřetelnosti některé uvedl do toho smutného
postavení, že ani neslyší ani nemluví. On Sám praví v druhé
knize Mojžíšově: »Kdo udělal němého a hluchého, vidoucího a
slepého? Zdali ne já Bůhřc Exod. 4. 11.
Hospodin to jest, jenž nám tyto drahocenné dary sluchu
a řeči udělil: »Co máš člověče, čeho jsi nepřijalPa Ano, naší po
vinností jest, diky vzdávati za dary tyto. Ano, děkujme Bohu za
ně; zvláště vy rodičové, vzdávejte díky za to, že [ditky vaše ani

hluchými ani němými nejsou, považte, jakou starost mají rodičové
těch dítek, které těchto dvou darů neobdrželi. Rodičové volají na
dítko takové a ono neslyší; jsou _rodiči a přece není jim nikdy
dopřáno slyšeti z úst dítěte tak sladká slova:

»otče, matko.:

——

A jak nejlépe máme tento dík Bohu prokazovati? Nejlépe dobrým
užíváním sluchu a řeči. Naše uši a ústa byla již při křtu svatém
označena znamením svatého kříže, tímto znakem ]ežíše Krista -—
užívejme tedy smyslů těchto vždy po křesťansku — neb jinak
bychom byli velmi nevděčnými a darů užívali bychom proti dárci.
Ano, milí křesťané, máme se z toho radovati, že dobře slyšíme
a správně mluvíme. Avšak tenkráte, když rádi naslouchámc hovo—
rům. v nichž počestnost dobrých mravů se uráží, kde čest a dobré
jméno bližního se očerňuje, kde útoky se činí na víru Kristovu

aneb jméno Boží se hanobí, tenkráte pravím, bylo by lépe pro
nás, kdybychom sluchu zbaveni byli. Bez sluchu mohli bychom
- vejíti do království nebeského; kdežto hříchy, jichž se dopouštíme
dobrovolným posloucháním věcí zlých, vrhají nás do ohně věčného.
Mluvíme-li se zalíbenlm věci nepravé, lži, na cti utrhání,
proklinání, nadávky, řeči neslušné a rouhavé, ó, tu dobu bylo by
pro nás lépe, kdybychom byli němými, řeči zbavenými. Bez řeči
vešli bychom do života věčného, kdežto řeči špatné, jimiž Boha
urážime, vrhají nás do trápení věčného. A proto jest psáno:
„Ohrad' uši své, krot jazyk svůj.: liccl. 28, 28. Zde je ještě třeba,
abych se o něčem zmínil. Díky Bohu, zde mezi vámi nikdo není
hluchoněmým. jest však otázka, zdali někdo z vašich potomků
hluchoněmým nebude. To nevíme nikdo. Jest ale „jistě mnoho
hluchoněmých někde v jiných osadách diecése naší. Proto v sí—
delním městě našem biskupském zřízen jest krásný ústav, jejž
založila pravá láska křesťanská a jehož řízení vede dOSud láska
a moudrost, jest to tak zvaný ústav hluchoněmých. V ústavě tom
vychovávají se hluchoněmé dítky diecése naší, vychovává je tu
neobyčejná zručnost a trpělivost, vyučují se tu čtení, psaní, po
čtům, ano i mluvě, zvláště pak ale svatému náboženství našemu.
Vychovávají se proto, aby byli jednou řádnými občany a uži
tečnými údy společnosti lidské, zvláště pak dobrými, vzornými
a příkladnými křesťany. Poněvadž ale ten ústav náš chudým jest,
dějí se každoročně po naší diecési peněžité sbírky ve prospěch
ústavu toho. Křesťané moji, věnujte i vy nějaký dárek tomuto
velikému dílu lásky křesťanské. Možná že tím přispějete i někte
rému nešťastnému potomrku svému. Podobejte se lidem dnešního
sv. evangelia, kteří přivedli hluchoněmého k Pánu ]ežíši a kteří
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se z uzdravení tohoto hluchoněmého velice radovali. Poněvadž
v ústavě našem vyučování sv. náboženství zvláštní péče se věnuje,
jest podporování ústavu toho zároveň přiváděním hluchoněmých
k Pánu Ježíši. Budete-li tudíž ústav ten podporovati a takto hlu—
choněmé ku Pánu Ježíši voditi, pak zajisté na věčnosti radovati
se budete z toho dobrodiní, které jste zde na zemi již ubohým
nešťastníkům prokázali, a na vás vyplní se slova knihy Přísloví
19, 17.: »Kdo uděluje chudému, půjčuje I—lospodinu a onť za do
brodiní jeho oplatí jemu.<
A teď ještě v díle druhém uvažujme bídu těch, kteří v ohledu
duševním hluchoněmí jsou.
II.

Ač veliká jest bída těch, kteří v ohledu tělesném hluchoně
mými jsou, jest bída těch, kteří v ohledu duchovním jsou hlu
chými a němými, neskončeně větší. A táži se: Kdo jsou v du—
chovním ohledu němými a kdo jsou duchovně hluchými?
1. Duchovně hluchými jsou ti lidé, kteří hlasu Božího ne—
poslouchají aneb poslouchati nechtějí. Hlas Boží ozývá se buď vnitř
skrze svědomí aneb vně skrze rodiče & představené, zvláště
a) skrze kněze. — Svědomí jest hlasem Božím;když svědomí
nás vnitř k dobrému nabádá a od zléhovaruje, bývá to Bůh sám, jenž
tak skrze svědomí činí. Kdo hlasu svědomí nedbá, ten hluchý jest
v ohledu duchovním. A co bývá smutným následkem toho, když
člověk nedbá tohoto hlasu varovného? Hlas ten, jehož člověk ne
poslouchá, utlumi se a ohluší ve hluku radostí a radovánek svět
ských, hlas ten, čím dále tím je slabší a slabší, svědomí konečně
zcela utichne. Bůh více ku hříšníkovi skrze svědomí nemluví a hří
šník hluchotu svou pyká tím, že zcela bez starostí kráčí ku pro
pasti záhuby své. Strašný to trest, hrozná pokuta hluchoty du—
chovní! >Odjato bude horlení mé od tebe a upokojím se.c lizech.
16, 42.

b) Hlasem Božím jest každý rozkaz rodíčův a představených
a jsou tudíž dále v duchovním ohledu hluchými všecky dítky
a poddaní, kteří proti rozkazům těm jednají aneb jich neposlou
chají. >Každá duše mocnostem vyšším poddána bud'; neboť není
mocnosti, leč od Boha, a kteráž jest, ta od Boha zřízena jest..
Kdo tedy nedbá rozkazů rodičů a představených, ten hluchým
jest k Bohu Samému a činí se nevýslovně nešťastným. »Kdo ne
slyší, musi cítiti;a toť přísloví stvrzené stoletou zkušeností a mno—
hými místy Písma sv.
»Zlořečený, kterýž nectí otce svého a matky.: Deuter. 27, 16.
»Oko, které se posmívá otci a které pohrdá plodem matky své,
ať je vyklinou krkavci potoční a snědí je synové orlice.c Přísloví
30, 17.

c) Hlasem Božím jest obzvláště hlas kněží. »Kdo vás slyší.:
praví Kristus zřejmě, »mne slyší.: Luk. 10, 16. Proto duchovně
hluchým jest, kdo s opovržením naslouchá slovům jich. I—Iluchým
jest, kdo vyhýbá se kázaní, křesťanskému cvičení, kdo utíká před

——577—-—

napomenutím zpovědním. Že takováto hluchota nesmírné tresty
v zápětí mívá, O tom svědčí výrok Pána: »Kdo vámi pohrdá . .c
„Kdo z Boha jest, slovo Boží slyší;< tot zřejmo z výroku Hospo—
dinova: »Poněvadž jsem volal a odpovídali jste; pohrdli jste vše—
likou radou mou a domlouvání mého zanedbali jste, protož i já
také k zahynutí vašemu smáti se budu.: Přísloví 1, 24—26.
2. Tot jsou hluší a nyní kdo jsou duchovně němí;>
a') Duchovně němými jsou všichni ti, kteří nemluví tam, kde
povinnost a náboženství jim mluviti velí. K duševně němým patří
proto obzvláště a nejprve ti, kteří nikdy s Bohem mluviti t. j.
modlití se nechtějí. Hlavním účelem, proč nám Bůh mluvu udělil,
jest, abychom se modlili a Jeho chválu ohlašovali.
.Pane, rty mé otevřeš a ústa má zvěstovati budou chválu
tvou.: Žalm 50. 17. Takováto němota činí nemodlence nešťast
ným, neb kdo se dobře nemodlí, nemůže dobře a ctnostně žíti,
a kdo dobře nežije, nemůže dobře a šťastně zemříti; neb jaký

život, taková smrt!
e) K duchovně němým náležejí dále představení, jmenovitě
rodičové, kteří hlasu svého mocně nepozvedají, aby poddané,
zvláště dítky o dobrém poučovali, od zlého varovali, za spáchané
hříchy je kárali, všem“ nepořádkům v domě svém přítrž učinili
a nebezpečné lidi a svůdce ze svých příbytků vyháněli, kteří toho
zapomínají z bázně aneb bezstarostnosti.
Každému otci, každé matce, každému představenému platí
to, co sv. Pavel napsal svému Timotheovi. »Osvědčuji před Bohem
a ježíšem Kristem, kterýž souditi bude živé i mrtvé, v příchodu
svém a v království svém: kaž slovo, nabízej v čas i ne v čas;
tresci, pros, žehři ve vší trpělivostí a učením 2. Tímoth. 4, 2.
I tato němota bude míti smutných následků. Poukazuji jen
na 8 štaci cesty křížové, na hrozící prst ]ežíšův a Jeho slova, jež
pronesl k ženám jerusalémským: »Plačte samy nad sebou a nad
svými syny . . . .c

Konečně zvláště politování hodní jsou ti, kteří se buď ne—
-zpovídají, anebo neúplně se zpovídaji. Bůh vyžaduje od pravého
kajícníka poznání sebe a žádá úplné vyznání. Považuji za nutné
varovati vás před němotou způsobu druhého t. j. před neúplnou
zpovědí. Vizte, duše hříšné, dnešní sv. evangelium! :ježíš pojal
hluchoněmého v soukromí, vzezřel k nebi a uzdravil jej. »Jaký to
krásný, velmí příhodný a pravý obraz sv. zpovědi! Zpovědník
i tebe, křesťane, vezme v soukromí t. j. vše ze sv. zpovědi zů
stane skryto a tajno, on s tebou bude také laskavě zacházetí,
uzdraví tě, dá tobě rozhřešení, což při neúplném “vyznání státi by
se nemohlo — a když se budeš řádně zpovídati, až budeš umí
ratí, řekne Bůh na soudu tobě: »Otevři se tobě království ne—
beskélc

Amen.

Jan Gótschner, emer. farář.
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Neděle Xll..p0 Sv. Duchu.
Bůh lidi stvořil, aby Ho milovali & Jemu tuto svoji

lásku poslušnosti projevovali.
»Mistře, co činé život věčný obdržím.:
Luk. 10, 25.

»Mistře, co čině život věčný obdržímn Otázkatato
nalézá se na jazyku každého zbožného křesťana, neboť každý z nás
ta'zává se, co by měl činiti, by do nebe se dostal a v nebi jednou
radostí nevýslovnýcli požíval. Na otázku tu dává inám Pán Ježíš
tu samu odpověď,jakouž byl onomu v zákoně učenému dal, když
pravil: »Ostříhej přikázaní. Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší síly své i ze vší
mysli své: a bližního svého jako sebe samého.<< Chceme-li tedy
do nebe přijíti, plňme, 'k čemuž již Bohem stvořeni jsme; nebo

Bůh lidi stvořil, aby Ho milovali a jemu tuto svoji
lásku poslušnosti projevovali. A otom promluvímk vám
v dnešní své posvátné řeči.

Pojednání.
1. Vše, cokoliv jest krásné, velebné a ctnostné, těší se našemu
zalíbení. Mívámeť zalíbení z krásné_květiny, z velebného slunce,
jakož i z libezného zpěvu ptactva. Cim bývá krása na květině,
tim samým bývá ctnost na člověku, aproto
míváme i zalí
bení z člověka Bohu oddaného, ctnostného a všechny své povin
nosti věrně a svědomitě plnícího, a to vždy větší, v čím větším
lesku se nám tyto jeho ctnosti ukazují. [ při pohledu. na krásu
věci a na ctnosti lidí probouzí se v našem srdci ta dovolená
ziskuchtivost, vedle níž si 'krásných věcí žádáme a ctnostným
lidem se zalíbiti hledíme. Při pohledu na ctnostné lidi probouzí

se .v našem srdci cit lásky, neboť milujeme

je, jelikož

majíce z nich zalíbení, se i jim zalíbiti hledíme. Ty'

nejkrásnější 'ctnosti a to v svrchované míře má Hospodin Bůh
náš; neboť Bůh jest dobrota ta nejspanilejší, čistota nejryze|ší,
moudrost nejhlubší a shovívavost ta nejtrpělivější.. Pro tyto spanilé
vlastnosti »milováním k němu směřujeme, abychom dostavše se
k němu, v něm odpočinuli.: Sv. Aug.
tomuto milování Boha
stvořil Pán Bůh naši duši, když mezi Sebou a mezi naší duší
způsobil poměr vzájemné přitažlivosti. Ježto naše duše jako dech
Boží z útrob srdce Božího vyšla, proto jest ona Pánu Bohu! tak
milá a drahá, že na její zachránění ani jednorozeného Syna dSvého
neušetřil, ale za nás za všechny Ho vydal; a naproti tomu nepo
kojna zůstává naše duše, dokavadž si v Bohu neodpočine.
Bůh stvořil nás ku Svému milování; to poznáváme z toho,
že nám dal rozum, jímž spanilost Jeho dobroty, velebnost Jeho
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moci a hloubku jeho moudrosti poznáváme a v svatém zanícení
se sv. Pavlem provoláváme: »O hlubokosti bohatství moudrosti
a vědomosti Boží.: Pán Bůh chce, abychom IIo milovali; nebot
ukazoval nám tyto své překrásné vlastnosti a tím vybízel nás,
bychom llo milovali._ »Ukázala se zajisté milost Boha Spasitele
našeho všechněm lidem, abychom odřeknouce se bezbožnosti a
světských žádostí, střízlivě, spravedlivě a pobožně živi byli na
tomto světě,<<a takto Bohu svoji lásku projevovali.

jsmet tedy k milování Boha stvořeni. Tuto povinnost ukládá
i to vědomí, že jest Bůh naším Otcem. Bůh nás všechny
stvořil a ježto v naši duši Svůj obraz a Své podobenství. důkaz
to jeho otcovství, vtiskl. jest proto našim Otcem, k němuž se
důvěrně utíkáme a jejž v potřebách svých plni naděje o pomoc
žádáme. jsme—liditkami Božími, musíme, chceme-li toho býti hodni,
Boha také milovati. Zřejmý jest v tom ohledu příkaz jezíše řkou
cího: »Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a
z celé duše své a ze vší sily své a ze vši mysli své.a (Žiníce to, vy
plníme povolání, k němuž stvořeni jsme.

Bůh stvořil nás: [. abychom

Ho milovali;

stvořil nás

ik tomu: 2. abychom Ho poslouchali a touto posluš
ností Mu svoji lásku projevovali.

Co činívá dítě, jež otce svého opravdu miluje.> Milující dítě
hledi, jak a kterak by se otci zalíbilo a proto dělává, co otci na
očích vidívá. co otec na něm žádá a co mu otec nařizuje. Milujíci

dítě chodi po otcovu hlasu. po sluchu; poslouchá otce, neb jeho

rozkazy ochotně a dokonale

plní. Tak chováse i milující

křesťan ku Pánu Bohu svému; neboť rozkazům Božím rád sluchu po
přává :: věrným jich plněním Bohu svoji lásku projeviti hledí, jsa vždy
pamětliv slov ježíše řkoucího: »Kdo moje přikázání máa je zacho—
vává, tent jest, kterýž mne miluje < jan 14, 2l. »Miluje-li kdo mne,
řeč mou zachovávati bude.: jan 14, 23. jsme-li tedy stvořeni,
bychom Boha milovali, jsmet i k tomu stvořeni, bychom Pána
Boha ve všem poslouchali.
_To následuje i z našeho poměru k Bohu, jako k našemu Otci,
Tvůrci a Pánu. Každé rozumné dítě uznává nad sebou otcovu
moc, uznává i za svou povinnost, otce svého poslouchati. Bůh jest
Otcem našim a jako Otci nebeskému podrobuje se i zbožný křesťan,
vším se uspokojuje, co Bůh na něho sesílá. a plně vše, cokoliv
mu Bůh ukládá. Služebník spatřuje ve svém hospodáři svého pána,
jenž má moc, poroučeti jemu a ví, že jeho povinností jest, býti
pána svého poslušen. ježto nás Bůh stvořil, jest Bůh našim pánem,
my pak jsme jeho služebníky, a my, jako služebníci Boží chtěli by
chom zpupnč mluviti !( přikazujícímu Bohu Pánu svému: »Nebu
deme sloužiti Toběc? O tohot nedovede duše Boha svého upřímně
milující a to tím méně. čím živěji jí na mysli tane rozkaz HOSpo
dina Boha. takto mluvícího: »Ostříhejte přikázaní mých. já Hospo
din, kterýž posvěcuji vás.: lIl. Mojž. 20, 8. Plní vůli Boží, jsouc
si toho vědoma, že jen »,ten jest pravý účel člověka, aby nebyl
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živ podle sebe, ale podle toho, kterýž jej stvořil, t. j. aby raději
Stvořitelovu, nežli svou vůli plnil.< Sv. Aug.

Bůh chce, abychom Ho poslouchali, nebot spojil

ností časnou i věčnou blaženóst.

s posluš—

Bůh odměňuječlověka

poslušného vnitřní uspokojeností. To poznati můžete sami na sobě.
Sami musíte vyznati, že vám bývá nejsladčeji a nejlehčeji u srdce,
když jste byli všechny své povinnosti věrně vyplnili a když jste
ochotně a dokonale vykonali, cožkoliv vám Pán Bůh přikázal.
Sami se musíte přiznati, že jste nikde neměli stání, že vás vše
znepokojovalo, děsilo & ze spánku vyrušovalo, kdykoliv jste Boha
neuposlechli a proti jeho svaté vůli se prohřešili. Proto bývá
člověk Boha neposlušný neustále mrzut a sám s sebou nespokojen,
kdežto člověk Boha poslušný vším bývá obveselován. Vyplňujet
se tu na něm slib Hospodina řkoucího: »Kdo by mne uposlechl,
bez strachu odpočívati bude, & hojnosti poživati bude, zlého se
neboje.: „Přísl. l, 33.
Bůh žádá naší poslušnosti; to vidno i z těch odměn počas
ných, jichž poslušným uděluje. Bůh bývá 5 poslušnými lidmi a
žehnává jejich konání a přičinění. To vidíme na apoštolech. »Mistře,
celou noc jsme pracovali. a ničehož jsme nepopadlh Tak stěžoval
si Pánu ]ežíši sv. Petr. A proč nedařila se jim práce? Proč hylo
marno všechno jejich usilování a přičinění? Protože u sebe ježíše
neměli, protože dříve bez Boha a bez Božího požehnání pracovali.
Avšak zcela jinak to vypadalo, když ježíš byl s nimi, když ]ežíš
jejich práci žehnal. A co bylo příčinou onoho úžasného zdaru
a požehnání? To byla jejich poslušnost, ve kteréž ve jménu ostat
ních mluvil sv. Petr, řka Ježíšovi: »K slovu tvému 'rozestřeme sítě
poznovu.: Vyplnilat se na nich slova Hospodina mluvícího:
»Budete-li chtíti a mne poslouchati, dobré věci země jísti budete..
ls. l. 19. Ano samo nebe stane se odměnou lidí poslušných. Ke
kazdému z nás volá Pán Ježíš: »Chceš-li vejíti do života, ostříhej

přikázanh
Aby pak nám tuto poslušnost k Bohu usnadnil, předcházel
nás v ní Sám Pán Ježíš. Opustilť sídlo blažených nebešťanů, kde
se Mu Cherubinové klaněli a kde Ho Seraňnové obsluhovali a
vyvolil Sobě za sídlo toto pozemské údolí slz & pláče. A tážete—li
se, proč to učinil, nemohu jinak než říci vám, že to Pán ]ežíš
z lásky „a z poslušnosti k Otci učinil. 7, této poslušnosti k Bohu
odřekl se Pán Ježíš bohatství a slávy nebeské a přišed na svět,
vyvolil si z téže příčiny chudobu a opovržení. A tato ]ežíšova
poslušnost k Bohu ukazuje se v nejspanilejším lesku na kříži.
Plný zanícení mluví o ní sv. Pavel i k nám: »To zajisté cit'te v sobě,
což i v Kristu ježiši, kterýž jsa v způsobě Boží, nepoložil sobě
toho za loupež, žejest rovný Bohu; ale sebe samého zmařil, přijav
způsobu služebníka, ku podobenství lidí učiněn, a v způsobu na—
lezen jako člověk. Ponížilt sebe samého, učiněn jsa poslušným až
k smrti, a to k smrti kříže. Protož i Bůh povýšil ho, a dal jemu
jméno, kteréž jest nad všeliké jméno, aby ve jménu ležíše každé
koleno klekalo, nebeských, zemských i pekelnýclu Fil. 2, 5—10_
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Za příkladem ]ežíšovým budme i my Boha svého poslušni.
Plňme vždy ochotně, co Bůh nařizuje, ať je to milé neb
odporné, at je to lehké neb těžké. Abrahamovi rozkázal Bůh, aby
Mu v obět' zápalnou přinesl, co mu bylo nejdražší a nejmilejší,
když mu toto nařizoval: >Abrahame, vezmi syna svého jedno
rozeného, kterého miluješ, ajdi na horu Moria, a tam mi ho obětuj
v oběť zápalnou.: A Abraham neváhal, ale ještě v noci vstal, aby
vykonal, co mu Bohem bylo uloženo. Bůh pohlížel s velikým
zalíbenim a uspokojením na ten boj, jejž podstupovala Abrahamova
poslušnost s přirozeností lidskou, a když byl tento boj šťastně
dobojován, přislíbil Bůh za ni Abrahamovi stkvělé odměny, mluvě
k němu: »Skrze sebe samého přísahal jsem, že jsi to učinil a ne
ušetřil jsi syna svého-jednorozeného pro mne: požehnám tobě a
rozmnožím potomky tvé jako hvězdy nebeské a jako písek na
břehu mořském: a v jednom z potomků tvých požehnání budou
všickni národové zeměc

Tak poslušně plňme imy všechna přikázaní Boží! Tím
osvědčíme Bohu před celým světem, že Ho milujeme, a takto že
si zasloužiti chceme těch radostí nebeských, kteréž Bůh připravil
všem nade všechno Jej milujícím. Amen.
?. Fr. Franěk.
!

\

Svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Maria nejlepší stránku vyvolila: 1. poněvadž již zde
na zemi hlavně království Boží a spravedlnost jeho
vyhledávala a 2.proto také hned po smrti království
Boží nalezla, s duší i s tělem do nebe jest vzata.
»Maria nejlepší stránku vyvolila, kteráž
nebude odjata od ni.<
Luk. 10, 42.

Slavnost dnešní platí za nejutěšenější slavnost marianskou
v roce církevním; vždyť nám připomíná nejutěšenějši událost ze
života Matky Páně. Vzpomínáme si dnes, jak Matka Boží v ra-'
dosti a útěše s tímto světem vezdejším se rozloučila. A co ji
mohlo ztrpčiti chvíle poslední? ]í netižila žádná bolest nad ztrátou
toho, co smrtelníci zde na světě obyčejně jen s trpkosti opou
štějí. Po bohatství netoužila, žádného také neměla, mohla tedy
svět a jeho poklady snadno opustiti. jí nelákaly žádné světské
rozkoše a radovánky, žádná marná lidská čest a chvála, jí v po—
slední chvíli nepoutala k této zemi již více žádná touha ani po—
vinnost a proto bez bolesti mohla tuto zemi opustiti. jí netísnil
při odchodě z tohoto světa také žádný strach a bázeň, poněvadž
si nebyla\věd0ma ani nejmenší viny a poklesku; nepotřebovala
se báti soudu Božího, osudu svého na věčnosti. Naopak, Matka
.
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Boží byla přesvědčena, že na věčncsti se její nejvroncnější touha
vyplní, že tam setká se opět se Synáčkem svým, kterýž ji zde
na zemi tak záhy opu5tili A po čem toužila, to se splnilo, když
od Syna svého do nebe jest vzata a za královnu nebes jest ko—
runována, jak si právě dnes na to vzpomínáme.
Než Církev sv. nechce slavností dnešní jenom královnu nebes
oslaviti, ale chce i v nás touhu probudití, abychom tam se do
stali, kam nás Matka Páně předešla, abychom i my byli jednou
do nebe vzati. A to se jistě stane, když budeme Marie Panny
na téže stezce života následovati, po které ona do nebe se do
stala. Ona volá k nám: »Blahoslavení, kteří ostříhají cest mýclu
Ani Matka Boží nebyla by se do nebe dostala, kdyby se již zde
na zemi o to nebyla starala. O ní platí v plném smyslu slova
evangelia: »Maria nejlepší stránku vyvolil_a,kteráž nebude odjata
od ní.c A která to byla stránka života? Ze řídila se hlavně slovy
Syna svého: »Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti
jeho.: '

Ano, Matka Boží zde na zemi především králov
ství Boží hledala, a proto také hned po smrti krá
lovství Boží nalezla a v něm spravedlivé odplaty. To
chci k oslavě Matky Boží i k vespolnému poučení vám vyložiti.
!

Pojednání.
1. Když anděl přinesl Panně Marii poselství, že vyvolena
jest za Matku světa Spasitele, jemuž da' Bůh stolici čili trůn Da—

vida, praotce jeho, a že kralovati bude v domě jakubově na
věky: tu ulekla se Panna Nazaretská tohoto poselství, domnívajíc
se z počátku, že Syn její bude nějakým králem pozemským. Te
prve když jí anděl vysvětlil, že, co se z ní svatého narodí, slouti
bude Syn Boží, že ,to bude král věčné slávy, že jeho narozením
panenství její porušeno nebude, podrobila se ochotně vůli Boží a
v hluboké pokoře skloníla hlavu & zvolala: »Aj já dívka Páně,
staniž mí se podle slova tvého..< ], tohoto rozhodnutí Matky
Páně snadno lze poznati. které království více vyhledávala, zdaž
- království pozemské aneb království Boží.
Když ža nějaký čas po narození Páně přišli králové po
hanští z dalekého východu k jeslím betlémským a otevřevše po—
klady své, obětovali novorozenému Spasiteli zlato, kadidlo a
myrrhu: vyznali těmito dary víru svou, dali najevo, že pozná
vají v dítku betlémském vtěleného Syna Božího, krále věčné
slávy. Z této pocty, kterouž vzdali králové pohanští Synáčku je
jímu, pocítila Matka Páně radost převelíkou. jenom že se tato
radost záhy vžalost proměnila. Sotva králové od východu opustili
jesle betlémské, přišelanděl v noci a napomenul sv.josefa, pěstouna
Páně ve snách, aby rychle vstal, vzal dítě i Matku jeho a prchl s nimi
do Egypta. že král l—Ierodes.hledá bezživotí dítěte. A co tohoto
ukrutníka k tak ohavnému záměru pohnulo? Nic jiného, nežli
křivě podezření, že snad novorozený Spasitel, o němž se z úst
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mudrců pohanských první zprávy dověděl, bude nějaký mocný
král pozemský, kterýž bude usilovati, aby jej svrhl s trůnu, odňal
mu moc královskou. Z této příčiny hledal hlavně bezživotí dítka
božského; proto sv. josef &Matka Páně musili s Ním do Egypta
prchnoutí a tam s_etrvati až do smrti krutého Heroda.
Po této smutné zkušenosti, kterouž Matka Páně se Synáčkem
svým již v útlém mládí jeho učinila, jaké království mohla Synu
svému přáti, po jakém asi sama zatoužila? Zajisté,- že nepřála
Synáčku svému království pozemské, z něhož Mu smrt a záhuba
hrozila, ale přála jemu i sobě hlavně království Boží, aby přede—
vším čest a chválu Boží, blaho věčné a spásu lidí vyhledá-val,
aby hleděl všecky lidi Bohu přivésti, pro nebe je získati. A toho
se také na Synáčku svém v plné míře dočkala.
jak plesalo srdce její radostí, když o jeho veřejném půso—
bení zaslechla, že četní zástupové se kolem Něho shzomažďují,
aby slyšeli slova spásy z jeho úst, aby slyšeli blahou zprávu
() království Božím. kteréž se již přiblížilo. Veliká to byla útěcha
pro Matku Páně, když došla jí zpráva o tom, jak í hříšníci Sy—
náčka jejího vyhledávají, aby u Něho pokoje svědomí nalezli, jak

i ježíš Kristus Sám je vyhledává jako dobrý pastýř ztracené
ovečky. jí nezůstalo také tajno, jak zástupové, vidouce divy,
kteréž konal Syn Boží, s nadšením volali: »Prorok veliký povstal
mezi námi a Bůh sám navštívil lid svůjx Matka Boží mohla býti
hrda na Syna takového, mohla čest a chválu jeho považovati za
chloubu sv'ou Ale ona toho všeho neučinila. Aby se nezdálo, že
snad se Synem svým chce jen čest a chválu lidskou vyhledávatí.
po jeho veřejném vystoupení ustoupila do zátiší. Ani k oné
chvále nechtěla se hlásiti, kterouž jí k vůli jejímu Synu mnozí
vzdávali, jako to učinila i jedna žena ze zástupu. Teprve potom
zase k Synu svému se přiblížila, když blížila se chvíle jeho nej
hlubšího poníženi, když mnozí opovážili se I—Ioveřejně viniti, že
bouří lid, že činí se králem. Marně dosvědčoval Pán ježlš před
Pilát-em, že království jeho není z tohoto světa, marně to i Pilát
potvrzoval; skonal přece jako domnělý snaživec po trůně králov—
ském na kříži & aby to bylo tím zřejmější, přibili Mu potupný
nápis na kříž: »ježíš Nazaretský, král židovskýx
A zajisté že z těch, kdo stáli tehdáž pod křížem ježíše umí—
rajícího. onu hanu a bezpráví, kteráž se Mu stala, nikdo tak bo
lestně necítil jako Matka jeho bolestící pod křížem, o jeho ne
vinně nikdo tak nebyl přesvědčen, jako ona sama. jí byly známy
touhy božského Srdce Páně; že Syn její trním korunovaný ne—
tOUŽlpo koruně. krále pozemského, to věděla jistě a kdyby snad
byla o tom pochybovala, poslední jeho vzdechy a slova by jí
byly o tom přesvědčily. Vždyť Svými slovy poszedními probudil
umírající Spasitel touhu po království Božím i v srdci lotra kají
cího. který Ho prosil: »Pane, rozpomeň se na mně, až budeš
v království svém.: A to bylo pro Matku Páně v onu smutnou
chvili snad největší útěchou, že Syn její umírá pro čest a chválu
Boží, pro spásu lidí, že ještě ve chvíli poslední hledí srdce lidská
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k Bohu povznésti, aby zatoužila po království Božím, kteréž bylo
cílem posledním i všech tužeb Matky Páně.
O tom se_zajísté všickní přesvědčili, kdož byli při tom oči
tými svědky, když Matka Páně čtyřicátého dne po z mrtvých
vstání Páně se Synem Svým na hoře Olivetské se loučila, když od
ní odcházel do nebe. Ona Mu přála slávu zaslouženou na nebi
po vykonaném díle lidského vykoupení, ale spolu si přála, aby
i ji vzal s Sebou _donebe, aby jsouc zde na zemi na delší dobu
od Něho odloučena, aspoň v nebi mohla Mu stále na blízku býti.
Ale Syn její ve Své božské Prozřetelností jinak usoudil. On si
přál, aby Matka ještě nějaký čas po _leho odchodu zde na zemi
potrvala, aby byla jaksi opatrovníci prvních počátků vzrůstající
Církve, království Božího zde na zemi, kteréž On zde založil.
U ní čerpali sv. apoštolé svou útěchu, když po seslání Ducha Sv.
počali šířiti Církev sv. a tu s mnohými překážkami, s mnohým
odporem se setkali. Matka Páně sílila též první sv. mučenniky,
že s tak odhodlanou myslí pro Ježíše Krista umírali. Svou pří
mluvou zajisté tehdáž mnohé zatvrzelce k Bohu a ke Kristu obrá—
tila. že stali se upřímnými kajicníkya Vyznavači víry křesťanské.
Ona/ byla vzorem prvním matkám, ženám a pannám křesťanským,
jak dle příkazu a dle rady ]ežíše Krista mají Bohu a rodinám
svým sloužiti; u ní hledali své útočiště zvláště vdovy a sirotci.
Matka Páně hleděla všemožně utvrditi království Boží mezi prv
ními křesťany, hleděla je odchovati v svatosti a v spravedlností
pravdy. Skorem 30 let tyto vzácné služby prvním křesťanům pro—
kazovala, až konečně přiblížila se i pro ni chvíle odchodu z to
hoto světa. Bylo to asi roku 63. po narození Páně, když dle
starého podání u přítomnosti shromážděných apoštolů v městě
Jerusalémě tiše v Pánu “zesnulá a od nich s uctivostí bylo tělo
její pochováno. Ale když třetího dne po pohřbu k vůli opozdi
lému Tomáši hrob její navštívili, aby aspoň pohledem na její
mrtvou tvář ještě se potěšili, nalezli hrob její prázdný. Byli
o tom přesvědčeni, že jejich božský Mistr Matku Svou s tělem
- i s duší k Sobě do nebe vzal, aby ji za královnu nebes koru
noval; byla to pro ni zcela Spravedlivá odplata, jak v druhém
díle vám ukáží.
2. Jako Matka Spasitele světa vyhledávala zde na zemi
Panna Maria především království Božího a spravedlnosti jeho.
K tomu ji Bůh nejvýšmoudrý a spravedlivý také předurčil, když
ji za Matku Syna Svého vyvolíl; k tomu ji zvláštními milostmi
též obdařil. jí se skvrna hříchu prvotného nikdy nedotkla, ona
bez poskvrny hříchu toho byla počata; ji zvláštní milost Boží
chránila. že ani žádným osobním hříchem proti spravedlnosti
Boží se neprohřešila. Tělo její Bůh Sám tak upravil, aby bylo
důstojným stánkem vtěleného Syna Božího, aby zlá žádost ho
nikdy neovanula.
'l'o uváživše, snáze pochopíme, proč Bůh Pannu Marii hned
po smrti s tělem i s duší k Sobě do nebe vzal. Jiní pozemčané
odcházejíce na věčnost, odevzdávají toliko duši svou Bohu, kterýž
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ji soudí, a tělo jejich mrtvé ukládá se do hrobu; v nejpříznivějším
případě mohou jiní smrtelníci očekávati, že jejich duše až po
všeobecném těla vzkříšení opět se svými těly se spojí, až tělo
jejich smrtelné a porušitelně obleče nesmrtelnost a neporušitelnost.
U Matky Boží stalo se to hned po smrti. Tak žádala to božská
spravedlnost, za spravedlivé uznává to i lidský cit náš. její duše
byla bez hříchu; kam ji věčný Soudce mohl dáti, ne-li do nebe?
Když do nebe vzata byla její duše přesvatá, proč mělo její tělo,
kteréž bylo stánkem Syna Božího, kteréž s ostatními smrtelníky
kletby hříchu dědičného nesdílelo, proč mělo býti červům a hni—
lobě na pospas vydáno? Dopřál Bůh neporušitelnost tělům mno
hých svatých a světic Božích, proč byjí byl nedopřál v mnohem
větší míře tělu Matky Boží, jež tak svaté duši za obydlí sloužilo?
N—eporušený cit náš i nezkalený rozum nám praví, že to bylo
spravedlnosti božské zcela přiměřeno, když Bůh duši i tělo Matky
Páně záhy po smrti hned zase spojil a jí s tělem i s duší k Sobě
do nebe vzal, poněvadž od prvního okamžiku svého pozemského
života až do chvíle poslední s tělem i s duší byla Mu oddána,
s tělem i s duší věrně Mu sloužila. Ale na tom nebylo dosti, že
Bůh Matku Páně s tělem i s duší do nebe vzal; On ji k tomu
ke všemu ještě za královnu nebes korunoval. A bylo to snad
také spravedlivé? jsou zásluhy a ctnosti Matky Boží větší, nežli
zásluhy a ctnosti všech andělů, patriarchů, proroků, apoštolů,
mučenníků, vyznavačů, vdov a panen, nežli zásluhy všech nebe—
šťanů? Vtělenému SynuBožímu andělé již zde na zemi se ko
řili, jemu sloužili, jak ve sv. evangeliích k tomu nalézáme mnohé
doklady; ale větší službu, nežli andělové, prokázala Panna Maria
vtělenému Synu Božímu. Ona od jeho narození až do jeho od
chodu z tohoto světa s veškerou vroucností svého mateřského
srdce byla Mu oddána, na Něho především myslila, pro Něho
všemu se podrobila, s Nim žíti i umříti si žádala. Nezasloužila
tudíž, aby jí tuto službu andělskou Bůh také přiměřeně odměnil,
aby ji i v nebi nad anděly povýšil.> Svatí arciotcové na příštího
Spasitele se těšili, po jeho příští toužili; svatí proroci o Něm
předpovídali, na jeho příchod lidu v jeho útrapách poukazovali,
jeho příštím lid sklíčený těšili; ale Matka Páně nejen že () Spa
siteli očekávaném předpovídala, nejen touhu po Něm v srdcích
lidských probouzela, ona l—Iosvětu porodila, ona Ho světu vy
dala; a proto zasluhuje, aby nad arciotce a proroky byla pový
šena. Svaté apoštoly těšívala, dobrá pokynutí jim dávala, dokud
mezi nimi zde na zemi prodlévala; prvním svatým mučenníkům
slovy a příkladem svým zmužilosti dodávala, horlivé muže apo
štolské v jejich snahách až dosud svou mocnou přímluvou pod
poruje, pro bolesti a utrpení, jež z lásky k Synu svému a pro
spásu lidí přetrpěla, v plné míře zasloužila, aby za královnu apo
štolů i mučenn'íků byla korunována. Kolik bylo a jest kajicníků,
jimž Matka Boží svou přímluvou nejen ústa, ale isrdce otevřela,
že zkroušeně se vyznali z hříchů svých, všemožně hleděli za ně
dostiučiniti a proto jako upřímní vyznavači a kajicníci do nebe
Rádce duchovní.
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se dostali, kdež zajisté Matku Boží a svou mocnou orodovnici
s ochotou za svou královnu uznali, jí s ochotou se podrobili.
A jestliže byly a dosud jsou na světě duse nevinné, kteréž pří
sného pokání zde ani po smrti nepotřebovaly, pak zajiSté že
i jim Matka Boží svou přimluvou, svým příkladem nevinnost a
věnec panenský zachovati pomáhala a proto vším právem krá—
lovnou panen jest nazvána.
_
*

My však tak veliké odplaty na věčnosti očekávati nemůžeme
ani nesmíme, bylo by to od nás příliš opovážlivé; pro nás to
bude dosti uspokójivé, když nám Matka Boží svou přimluvou
k tomu přispěje, abychom pro marnosti a starosti světské na
spásu duše své nezapomínali, ale toho byli stále pamětlivi, že
inám nadejde „doba, kdy musíme tuto zemi opustiti. A kdo
po Bohu netoužil zde na zemi, nehledal Jeho lásky, milosti. od—
puštění, ten nenajde Boha nejvýš milosrdného také po smrti.
l—Iledejmetedy království Boží již zde na zemi, podrobujme se
ve všem moudrému řízení božské Prozřetelnosti, nechť příklad
Matky Boží řídí všecky naše touhy a činy, Matka Boží nám
toho vyprosí, abychom království Boží našli i po smrti, aby
i o nás Soudce věčný mohl dosvědčiti, že i my jsme nejlepší
stránku vyvolili, kteráž nebude odňata od nás. Amen.
Josef Zelenka, kn. a. notář a farář v Počepicich;

Neděle Xlll. po Sv. l,)uchu.
1. Vděčnost jest znamením dobrého srdce a mnohých
jiných ctností; 2. vděčnost jest pramenem mnohých
jiných dobrodiní.
»Jeden pak z nich, když viděl, že jest
očištěn, navrátil se, velikým hlasem
velebě Boha, padl na tvář svou před
nohy Jeho, diky čině.:
Luk. 17, 16.

Žádné místo a žádné město království Judského nevidělo
Ježíše Krista tak často, jako Jerusalem. Ačkoli Ježíš na každou
krajinu Svým svatým slovem a Svojí dobročinnosti pamatoval, přece
nikde tak rád nebydlil, nikde tolik divů a dobrodiní nekonal, jako
v Jerusalémě. Idnes dle dnešního sv. evangelia opět v okolí
Jerusaléma jeden zázrak učinil a zároveň desíti ubožákům nesmírné
dobrodiní prokázal Když Ježíš se Svými učenníky do Jerusale'ma
se ubíral, potkal blíže města deset malomocných, kteří pro tuto
nakažlivou nemoc ze společnosti lidské vyloučeni byvše, za městem
o samotě bydliti musili.

Nešťastní tito lidé slyšeli již často 0 ne—
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smírné moci Ježíšově, a proto spatřivše Ho zdaleka přicházeti,
volali: »ježiši, Mistře, smiluj se nad námi.“a

Slyše volání jejich ježíš a útrpností hnut jsa, uzdravil všechny,
řka jim: »jděte nejdříve, jak zákon vám předpisuje a ukažte se
kněžím, jimž vlastně náleží svědectví dáti vám, je-li neduh váš
uzdrayen čili nic.c
Sli tedy ku slovu ježíšovu;-a hle, prve nežli ku kněžím došli,
poznávali na sobě, že očištěni jsou. Jaké to dobrodiní! Kdož by
si ho nevážil, kdo by za ně nepoděkoval? [ vida sám na sobě
jeden z nich,že skutečně tak hrozné nemoci zbaven jest, vrátil se
kježíšovi, dobrodinci svému, zpět a děkoval Mu.
Dobrého srdce zajisté byl muž onen, neboť, drazí v Kristu,

[. vděčnost jest znamením dobrého srdce &mno

hých jiných ctností;
lI. vděčnost jest pramenem mnohých jiných do

brodinL

Proto nejen Bohu jakožto největšímu svému dobrodinci, ale
i všem, kdo nám dobře činí, vděčni býti máme.

Pojednání.
I.

Každý z nás zajisté chce, aby tak, jak sám sebe cení a váží,
i od ostatních ceněn & ctěn byl; jen že každý v jiné a jiné věci
_svoji vážnost vyhledává. Někdo na př. se domýslí, že bude také
více všímán & vážen, bude-li nádherněji než ostatní se šatiti;
proto také na ozdobu svého těla všechno vynakládá. jiný myslí
zase,. že i on vážen bude, přihlásí-li se za člena vážených &vzácných
spolků. Jiný opět se domýšlí, že jemu na vážnosti u jiných přibude,
získá-li sobě hojně majetku. A zase jiný tím vším pohrdáapraví:
.Učenost, to jest pravá cena člověka.—x
Vše to dobré jest, drazí v Kristu. Pěkný šat člověka
krášlí, bohatství jej povyšuje, učenost jej váženým a slavným
činí. Však vše to jest jen lesk zevniřní, nespočívát v něm pravá
cena člověka, poněvadž i ten nádherně oděný, i ten bohatý a vzne
šený, i ten učený může býti lstivým, urputným, pyšným, bezbož
ným a před tváří božskou ohavným hříšníkem. A kdo před Bo
hem jest ohavným, ten v sobě pravé ceny nemá. Jen dobré srdce,
srdce beze lsti a zlosti, bez pýchy a závisti, srdce k Bohu ilidem
upřímné, jen dobré srdce dodává pravou cenu a vážnost člověku,
nechť již prostým jest nebo urozeným, učeným nebo neučeným,

chudým nebo bohatým.
Tak Sám neomylný Učitel náš, Sám náš Pán řekl: »Blaho
slavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.<<
A sv. Bernard píše: >Nad srdce lidské nic není vznešeněj
šího, nic důstojnějšího, nic Bohu milejšlho; proto Bůh & Stvořitel
tvůj ničeho jiného nežádá od tebe, člověče — jen srdce. Synu,
dej mi srdce své! Nepraví, dej mi poklady, dej mi důstojnosti,
38*
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dej mi umění své: ale srdce dej mi aspokojen budu.c Hle! jakou
cenu srdci dobrému Sám Bůh dává!

Po čem však poznává se srdce dobré?

Nahlédnouti do něho nelze.
Zkoumej jenom, kde za prokázaná dobrodiní najdeš vděčnost,
tam jesti srdce dobré. To jest poklad, to pramen všeho dobrého.
Neboť co jest vděčnost jiného, než dobrá vůle přijatého? dobro
diní sobě vážiti, k dobrému ho užívati s tím předsevzetím, že
svému dobrodinci se odsloužíme láskou.'
jak krásné vlastnosti pravá vděčnost v sobě chová!
Obsahuje zkroušenou poníženost, která člověka učí, aby se
před dobrodincem pokořil; obsahuje v sobě upřímnou lásku, která
člověka ustavičně pamatuje, že dobrodince svého nejenom si vá
žiti, ale i milovati má; obsahuje v sobě i k zákonu Božímu po
slušnost i upřímnou pobožnost, která přivádí člověka k modlitbám,
do chrámu, k oltáři.
Vděčnost, drazí v Kristu, vystavěla na věčnou památkulkrásné
sochy, ozdobné oltáře, stkvostné chrámy; vděčnost vymyslila
krásné Chvalozpěvy a zřídila veřejné pobožnosti. A cokoli svatého
lidem a milého Bohu jest, toho původkyní, toho základem jest
vděčnost. Tak jako po vůni rozeznáváme krásu a líbeznost kvítka:
tak po vděčnosti poznáme dobré srdce a všeliké ctnosti člověka.
A nyní, drazí v Kristu, vizme Samaritána v dnešním svatém
evangeliu. Zda on právě není obrazem pravé vděčnosti? jakmile
prosba jeho vyslyšena byla a zpozoroval, že očištěn jest, ihned
srdce jeho vděčností překypuje, chvátá k svému dobrodinci ježíši
Kristu, padá k nohám jeho a se slzami v očích jemu děkuje. Bylt'
zajisté srdce dobrého. Ano — NN. — dle vděčnosti poznáváme
člověka a jeho srdce.
Zvíte-li o člověku nuzném a potřebném, že uděleným dárkem
pohrdá, zlý to jest člověk, převráceného srdce. Spatřite-li na ěe
ledi své, již jste nasytili a ošatili a jíž dobrodiní prokazujete, že
vás neposlouchá a vám se staví na odpor, ——zlá jest to čeleď,
nic v ní není dobrého. Seznáte-li na tom, jehož z útrpnosti do
domu jste přijali a jemu dobrodiní prokázali, že na dobrodiní vaše
zapomíná, vás neposlouchá a vás si neváží, nesuďte o něm, _že
srdce jest dobrého. Zkažené jest a nic dobrého neslibuje pro bu
doucnost dítko, které dobrodiní rodičů svých zapomíná, 'k rodičům
svým vzpurně, vzdorovitě a nelaskavě se chová. Zlý vůbec jest
člověk ten, který nejenom že dobrodinců a dobrodiní sobě ne
váží, naopak snad nevděkem jich ještě splácí. S takovým neza
čínejte žádného přátelství, žádné důvěrnosti; ano. kdyby ježíš
Kristus nepřikazoval i nepřátelům dobře činiti, každý nevděč-.
ník hoden by byl, aby před ním štědrá- ruka na věky věkův
se zavřela.
jinak, mnohem jinak jest s člověkem vděčným. Právě ta
vděčnost dodává ceny jemu a příčinou jest mnoha jiných ještě
větších dobrodiní.
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ll.

Vděčnost jest zn'amením dobrého srdce a mnoha
jiných

ctností.

Víme to sami ze své zkušenosti.

Vidíme-li člověka dobrého srdce, člověka vděčného, zda ho
nemilujeme, zda srdcem svým k němu nepřilneme? Hle! vděčnost
původkyní jest ctnosti jiné, lásky a lidské náklonnosti. Kdož by
srdce své nepřiklonil k člověku dobrému a vděčně-mu! již to, že
dobrodiní našeho si váží a tím zároveň nás, otvírá mu takořka
bránu k našemu srdci, tak že yždy znovu ochotni jsme jemu
dobře činiti. A proto stává se, že vděčný člověk vždy více avíce
dobrodiní dosahuje. »Váží-li si dobrodiní malého, k většímu na
ději má,c dokládá sv.\jan Zlatoústý.
'
_
Tak se služebníkem svým jedná pán íhospodář;pozoruje-li,
že z darů udělených se těší, pozoruje—li vděčnost, vždy zajisté více
a více jemu uděluje.
Tak s dítkem jedná starostlivý otec: vidí-li vděčnost u dítka
svého, vždy více jemu dává. Tak jedná s námi i svrchovaný Pán
Bůh náš: když vidí, že za každé i sebe menší dobrodiní z rukou
jeho dobrotivých přijatéjemu děkujeme, otevře štědrou ruku Svou
a dát nám hojnost požehnání. Kdo umí dobře děkovati, nemusí
velmi prositi a najde vždy nějakého dobrodince.
Překrásný doklad toho nacházíme ve sv. evang. u sv. Mat.,
kde zaznamenáno jest, kterak služebník dvěma hřivnamiv se spo—
kojil a s nimi dobře hospodařil. A jaký toho následek? Ze ipán
s ním spokojen jsa, mnohem více jemu daroval, řka: »Služebníče
věrný, že jsi nad málem byl věrný; malého jsi si daru vážil, nad
mnohým tebe ustanovím, vejdiž v radost Pána svěhox
A vzpomeňme sobě, drazí v Kristu, na Ruth bohabojnou,
která, aby tchýni svoji obživiti mohla, na poli Boozově klásky sbí—
rala. jak vroucně děkovala a vděčnou byla Boozovi za to, že jí
povoleno bylo utroušené klásky sbírati. Milá a Vzácná jí byla
každá hrstka, každá kytička sebraných klásků. To vida šlechetný
Booz, mnohem více jí popřál a služebníkům rozkázal, byv jí hoj
něji klásků nechávali a z pokrmů i zbytek ponechali. Stědřeiší
jest Booz, poněvadž vděčnost vidí — A co stalo se dále? Tu
chudobnou Ruth pojme za manželku a učiní bohatou dědičkou
statku svého. S málem byla Ruth spokojenaaza malé věci vděčna,
proto hojně byla odměněna. »Kdo si mála nevšímá, velkého není
hoden,< praví naše staré přísloví.
'
' Než ohlédněme se sami na sebe, zda i my vděčni jsme, jak
náleží, za prokázaná dobrodiní Bohu i__
lidem. Na příklad zdraví
zdraví, nic ho netěší. ——
Zdravý člověk šťasten a spokojen jest. Ale z desíti zdravých sotva
jediný přijde, aby Bohu chválu vzdal a ukázal,že si svého zdraví
váží a Bohu za ně děkuje.

jest vzácný dar Boží. Nemá—li člověk
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Podobně jest i úroda zemská vzácný dar Boží. Bez daru to
hoto vypadalo by to smutné s námi. Proto chodíme najaře vpro
cesí pod širým nebem a vzýváme všechny svaté v nebi, aby za
nás orodovali, by nám všemohoucí Bůh úrodu zemskou dátiaza
chovati ráčil.

Přede žněmi prosí mnohý, dokud úroda v nebezpečí jest,
aby Bůh vše zachoval. A po žních, kdy vše sklizeno jest? —
Nevím, jestli z 10 aspoň jeden přišel, aby Bohu chválu vzdal
a ukázal, že si úrody váží a za ni děkuje. jiní pak, když více než
jindy sklidili, hned zbujní a počínají sobě, jakoby už. nikoho ne
potřebovali. jiní opět, ať si sklidí sebe více, nebývají spokojeni.
Vždy nějak reptají & praví: Co s tím? Nic to nevydá. Málo zrna,
slámy dost. Skoro ta práce se ani nevyplatí! 'Zdali to není ne
vděčnost'proti Bohu, dárci štědrému, všeho dobra. Ba směle mů—
žeme říci, že Bůh často Svého požehnání odnímá úrodě naší, že
mnozí po skončené sklizni zapomínají na Něho, zapomínají Mu
poděkovati, právě tak jako oněch 9 malomocných, kteří uzdra
veni jsouce. Pána ježíše ani nepo'zdravili. Vděční buďme Bohu
i lidem, neboť vděčnost jest znamením srdce dobrého a jí
ných bohumilých ctností, vděčnost jest příčinou mnoha jiných
dobrodiní.
,Protož važte sobě vy, kteří ze štědrosti lidské živi jste, kaž
dého sebe menšího dárku, který vám, udělen jest, abyste hodnými
se stali darů větších. Zvláště ale vy, dítky, s díkem ' a vděčností
přijímejte od svých rodičů vše to, co ve své starostlivosti vám
obětují, a neříkejte nikdy: Co jste mi dali? Co mám od vás?
Vskutku nevím, zač děkovati! Za každé sousto, za každý krok
rodičům svým vděčni buďte, aby Bůh, ivida vděčnost vaši, vám
hojněji požehnal. Všichni, jak zde shromážděni jsme, vespolek
sobě přejme a jedni druhým dobré dobrým odplácejme. Především
ale vděčni buďme Bohu za všechna dobrodiní. jichž se nám od
prvního okamžiku života našeho až do této chvíle dostalo. Milá
a vzácná budiž nám veškera úroda, necht' jest jakákoli; milý bu
diž nám každý klásek, který na poli nám roste; milé každé zrnko,
které vzcházeti počíná; milá každá krůpěj rosy nebeské, která
dolů na osení prší. V každém i v tom nejmenším dárku velebeno
budiž jméno Boží, dárce štčdrého, aby Bůh, vida upřímnou vděč
nost naší, mnohem více ještě, jak pro živót vezdejší, tak pro život
budoucí nám popřáti ráčil. Volejme často se žalmistou Páně:
»Chval duše má Hospodina a nezapomeň, což tobě učinil do
brého.: Amen.
„
Frant. Čech, kooperator v Saraticích (Morava).
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Neděle XIV. po Sv. Duchu.
Veliká a trestuhodná jest nepravost místo díkůvzdávání

"

Boha urážeti.

>Nepečujtež tedy, řikajíce: Co budeme
jisti, anebo co budeme piti, nebo čim
se budeme odívati? Nebo toho všeho
pohané hledaji. Viť zajisté Otec váš,

že toho všeho potřebujete:

Mat. 6, 31.

V pravdě nemůže pro nás křesťany býti nic příjemnějšího,
jako když slyšíme Krista Ježíše, Mistra svého, mluviti o Bohu a
popisovati Ho jakóžto Otce. Tuť nevidíme v Bohu toliko Stvo
řitele, nevidíme toliko panujícího mocnáře, ale vidíme Otce, Otce
všemohoucího, jenž nade vším panuje, Otce vševčdoucího, jenž i
vlasy na hlavě naší sečteny má, Otce nejlaskavčjšího, jenž nám
veškeré potřeby k zachování života časného uděluje. Tot' jest obraz
Boha, jenž v nebesích trůní, obraz od Samého Syna Božího malovaný,
obraz, který jistě každému jen poněkud citlivému srdci veliké
potěšení působiti musí, jakož i je ku vděčnosti povzbuditil Ano,
přátelé drazí, Bůh jest naším OtCem, a to Otcem nejlaskavějšim!
jako otecpečuje o rodinu svou, 0 dítky své a stará se o veškeré
jejich potřeby, tak i Otec náš nebeský pečuje o nás, dítky Své,
stará se o nás a dává nám“ vše, čeho nám třeba k zachování života
našeho pozemského. Vším tedy právem řekl Pán Ježíš: »Nepečujte
tedy, říkajíce: Co budeme jisti anebo co budeme píti, nebo čím
se budeme odívatiř...
Vit' zajisté Otec váš, že toho všeho po
'třebujete !'
Ale otec pozemský žádá od svých dítek za to, že o ně pečuje
a o ně se stará, úctu & vděčnost, a kdyby viděl, že dítky jsou
mu nevděčny za všecka jeho dobrodiní, zajisté by ho to rmoutilo,
a on přestal by jim další dobrodiní prokazovati. Tak i nebeský
Otec náš žádá od nás úctu a vděčnost & rmoutí se, jestliže Mu
dítky vděčnost tu odpírají. A tu. bohužel, třeba doznati, že jest
veliké množství lidí, kteří jsou Bohu velmi nevděčni, kteří zapomí
nají, že'všeeko, co maji, mají jenom od Boha a že tudíž povinni
jsou Bohu za to díky vzdávati! Ba natom není u nich ještě dosti!
()ni jdou ještě dále! Nejenom že nejsou Bohu vděčni —oni Ho za
všecka dobrodiní svévolně — denne —urážejí! Aby, přátelé drazí,
nikdo z nás nevstoupil v řady lidi těchto nevděčných, chci vám
dnes k uvarování se toh0to zlosynského' skutku dáti spasitelnou

výstrahu,'a to tím, že v řeči své ukáží, jak veliká

& trestu—

hodná jest ta nepravost místo díkůvzdávání Boha
urážeti. —

Páně!

Slyšte mne s obvyklou pozorností

mluvícího ve jménu

—592——

Pojednání.
>>Zetří příčin,< praví sv. Anselm, »povinen jsem Tobě, Pane
a Bože můj, díky nesmírnými: že jsi mne stvořil, že jsi mne vykou—

pil a že mimo toiSebe samého za odměnu mi slibuješ. Proč bych
tedy se úplně nevzdal Tomu, jemuž tolikerými a tak velikými díky
zavázán jsemřé
Ano, přátelé drazí, veliká, nevyslovitelná jsou dobrodiní, která
přijímáme z ruky Hospodinovy! Bez Boha nelze nám ani kroku
učiniti, bez Něho ani neotevřeme, ani nezavřeme oči svých. Kdykoli
lúdem nějakým hýbáme, děje se to vždy zmoci a vůle Boží, a kdo
by opovážil se to popírati, tomu pravím, že není ani hoden jména
»křesťanc.

——

Kdyby někdo, stoje na vysoké věži, držel na tenkém pro—
vaze člověka dolů spuštěného, zdaž by tento, vida. že visí v patr
ném nebezpečí života, opovážil se haněti a urážeti toho, který má
moc chrániti jej před náhlým úpadem, také ale v každém oka—
mžiku pustiti jej v jistou záhubu? Nyní pomyslí si, křestvanemilý,
že ty sám jsi ten', jenž v nebezpečí takovém se vznášíš! Zivot tvůj
závisí na vůli Boží, jako by visel na tenounké nitce, takže, kdyby
Bůh jen na okamžik vztáhl ruku Svou od Tebe, ve svou pře
dešlou nicotu bys se jistě sřitil. jak tedy můžeš býti tak pošeti
lým a zpozdilým, že se opovažuješ ke hněvu popouzeti Boha vše—
mohoucího, jenž tche téměř nad jícnem zhoubné propasti drží?
jak se opovažuješ urážeti Toho, jehož vůlí žiješ a se pohybuješ?
O, jaká to zaslepenost, jaké to nepochopitelné odbojniCtví! Pod—
daní strojí odboj proti hlavě, jim Svou všemohoucí ochranu stále
poskytující! Ale přijde den, kdy proti přepychu takovému po
vstane soud, a uražená čest velebnosti božské asi takovouto ža—
lobu povede proti odpůrcům svým: »Proti Bohu jste se spikli,
tvorové zrádní a nevděční! Dobře by bylo, kdyby celý svět po
vstal proti vám, a Panovník věčný všeliké stvoření proti vám
ozbrojil, aby vás za'učiněnou Mu urážku potrestal! Místo, co
byste měli díky jemu vzdávati, jej hanebně urážítelw

Však Bůh netoliko nás na živu nechává, Oni pfemnoho
stkvostných darů jako na stole bohatě prostřeném k požívání
nám předkládá. Všecko, co pod nebem jest, ustanoveno „jest
k užitku člověka, buď k jeho vlastnímu požívání a užívání, ne,),o
k zachování těch tvorů. kteří jemu slouží. Rozhlédni se, člověče,-_
po všech končinách země a uvidíš, jak daleko se rozprostírají tvé_
úrodné nivy, jak bohaté jest dědictví tvél Všecko, cokoli na zemi“
se pohybuje, ve vzduchu létá a na nebi se třpytí, všecko to jest
tvé! Neboť všecky ty věci jsou dary Boha dobrotivého, dílo jeho
všemohoucnosti, odlesk jeho krásy, důkaz jeho milosrdenství, dílo
jeho lásky a svědkové jeho štědrosti! Hle, tolik hlasatelů Své
velebnosti a všemohoucnosti k tobě Bůh vysílá, bys ustavičně na
Něho pamatoval! O, kéž bys měl uši tak zřízené, abys mohl
slyšeti hlas všech bytostí a tvorů! Porozuměl bys, že všecky
a všickni napomínají tě k milování Boha! Nebesa mluví k tobě:
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»My za dne sesíláme ti světlo sluneční, a v noci opět hvězdy
a měsíc osvěcují stezku tvou, abys nekráčel ve tmáchia Vzduch
ti praví: »Ve mně dýšeš, já ti věji Chládek, já mírním horkost
krve tVén! Voda zase ti praví: »já v příhodný čas oblažuji obilí
tvé. živím tisíce a tisíce ryb, spojují vzdálené země, abys všeckv
projíti mohl.: Slovem, veškerý svět k tobě hlasitě volá: »Viz,
člověče, jak veliká jest láska Stvořitele tvého k tobě! Ont' mne
pro tebe stvořil a přikázal, abych hotov byl k službě tvé, ty pak
abys jej, jako panovníka světa ctil, miloval a jemu vděčnost pro—,
kazoval la jak necitelné, jak tvrdé musilo by býti srdce, které by
se takovými dobrodiními nedalo k lásce a vděčnosti roznítiti?
Možno-li, aby se některý člověk zdráhal vzdáti se svému Pánu
zcela v oběť díkůčiněníř Ach, ovšem — jest to možno, a _—
bohužel — jest to i smutná pravda!
Mnoho, velmi mnoho jest lidí, které ani ta ,nesmírná dobro—
diní, ani ti nesčíslní darové nepohnou, aby se zcela vzdali dobrodi
teli svému. Není na světě nižádné věci tak tvrdé, aby se nedala
změkčiti. Kovy sle'vají se v ohni, i ocel stává se vněm ohebnější,
jedině to neblahé srdce lidské jest tvrdší nad skálu i ocel, jelikož
ani plamenem ohně pekelného, ani plamenem lásky Otce nebe
ského obměkčiti se nedá. o, 'Bože, Otče náš, kterak můžeš strpěti
toho, který lásku svou Tí odpírá a nepamatuje na nesčíslná dobro—
diní Tebou mu propůjčena, ba ještě se neostýchá Tebe urážeti!
Co může takový milovati, když nemiluje Tebe, jaké dobrodiní
může takového pohnouti k vděčnosti, když nevděčným jest Tobě,
dobrodinci nejštčdřejšímu a nejlaskavějšímuř
Než, to ještě není všecko! ještě dále jde nevděčnost mno
hých lidí! Mnozí nepřestávají na tom, že Bohu povinných díků
nevzdávají, nýbrž oni jednají tak_ošemetnč, že i dobrodiní od
Boha jim udělená k urážení a hněvání jeho zneužívají. jest-li pak
na celém světě zrádce tak nešlechetný, jenž by dary od panovníka
svého obdržené vynakládal na sbírání vojska k odboji proti němu
samému? A mnohý nešlechetník opovažuje se těch dobrodiní,
která mu Pán všech pánů uděluje, užívati ku zjevné vzpouře proti
Němuí

Může-Už býti ohavnějšiho

zločinu? '——Nebylo-li

by to

chování nejošklivější,kdyby manželka vzácnou a stkvostnou ozdobu,
darovzvnou ji od manžela na důkaz jeho lásky, kdyby ji darovala
í'rejďt, aby ho k trestuhodně lásce svedla.> Takovéto chování bylo
by ovšem pronevěrou neslýchanou, zradou ohavnou! Nicméně
ale stala by se urážka ta člověku od člověka, obě strany byly
by si rovny. Ale jak hrozný je to zločin, děje-li se urážka taková
od člověka'Bohu nejdobrotivějšimu! A přece děje se tak zhusta.
ba každodenně, že lidé dary od Boha jim udělené, své zdraví
a síly tělesné, své bohatství, svůj rozum, své schopnosti a j. ku
zlým skutkům vynakládají. Co Bůh stvořilkSvémuoslavení, toho
užívají oni nešlechetníci k ukojení svých žádostí hříšných. Věru,
ani času by se mi nedostávalo, a řeč má mnoho ještě by se pro
táhla, kdybych chtěl všecky ty zbytečné, marné a—hříšné věci vy
počítávatí, ku kterým lidé dobrodiní Božích zneužiti dovedou. ——
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Proto raději končím s tou prosbou, byste. přátelé drazí, ne
dopustili, ab'y snad také nás tento hřích, o kterém jsme dnes
rozjímali, tísnil a tížil. Nezapomínejte nikdy na to, co všecko nám
Bůh prokazuje, a nezapomínejte také nikdy za to díky Mu vzdá—
vati! Pamatujte, že jednou byste toho těžce pykali, pamatujte, že
ten Bůh, jenž nyní jest vaším Otcem, vaším dobrodincem, bude
jednou vašim soudcem! A budete-li vždy na Něho pamatovati,
budete-li vždy jemu vděčni, pak milost a pomoc jeho nikdy vás
neopustí, a budete se moci kojiti nadějí, že do počtu blažených
vyvoícnců

Božích náležíte.

Amen.

Th. C. Mat. V. Lhotský.

( ' :)
“(Šar—

Řeěi příležitostné.
Svátek sv. apoštola Jakuba.
'Mocnou jest u Boha přímluva sv. jakuba.
»Kalich můj píti budete.:
Mat. 20, 23.

Nad posvátným jerusalémem z údolí Cedronského zdvihá se
hora nevysoká. Olivy štíhlé ji kdysi zdobívaly a svým líbezným
Stínem zakrývaly. Večera jednoho temno noční horu tu památnou
víc a více zahalovalo a černým závojem zastíralo. Ticho hluboké
vládlo vůkol, jen listí v korunách oliv tajemně šumělo. Pod stromy
olivovými klečel muž. Sklonil hlavu k zemi. padl na tvář Svou a
počal se modliti. Byl to Kristus. Upadl v zápas smrtelný a opět
a opět se modlil: »Otče můj, nemůže—litento kalich minouti mne,
než abych jej pil, staň se vůle tvá.< Mat. 26, 42.
Vyplul měsíc 2 mlh a mrakův, bledé světlo jeho rozlilo se
po okolí. matné paprsky pronikly větvemi oliv a ozářily líce modlí
cího se ježíše. V paprscích luny zaleskla se krev, ná čele Kristově
zastkvěly se„krvavé krůpěje. Syn Boží potí se krví. jeho duše jest

smutna až k smrti. Bolest strašná. úzkost hrozná rozrývá jeho duši.
Moře bolestí Ho obklopuje. Před zraky jeho vznáší se obraz
utrpení, kříže, smrti. Cítí silou hrůznou, nekonečnou všecky bolesti,
které Ho očekávají. Shledává, že hořký jest kalich, který má píti.
Velebné tahy jeho božského obličeje jsou k nepoznání změněny.
V úzkosti volá: »Otče můj, jest-li možné, at' odejde ode mne kalich
tento, avšak ne jak já chci, ale jakž ty.: Mat. 26, 39..
Tento výjev v zahradě Getsemanské jest jeden z největších
a nejtklivějších. Svědky výjevu tohoto jsou sv. Petr a dva bratři:
jakub a jan. Vidí, jak Mistr nebeský trpí, jak se podrobuje vůli

—
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Otce Svého, jak jest odhodlán píti kalich přehořký. Poznávají,
že bude trpěti a že zemře; že vse, co hořkého má bolest, co děs
ného má smrt, na Sebe vezme Synové Zebedeovi poznávají a
chápou, že skutečně nevěděli, zač matka jejich Salome Krista Pána
žádala, když s tak podivuhodnou důvěrou jej prosila: »Rci, aby.
tito dva synové moji seděli jeden na pravici tvé, a druhý na levici
v království tvém.< Mat. 20, 21. Ve své ctižádosti úplně zapome
nuli na to, že do věčné slávy vede cesta utrpení a bolestí. Proto
vážně jim řekl Pán ježíš: »Nevíte, oč prosíte. Můžete—lipíti kalich.
kterýž já píti buduřa Mat. 20, 22. A horliví učenníci odpověděli
bez váhání, odpověděli odhodlaně a hrdinsky: »Můžeme.c Mat.
20. 22. A co slíbili, to skutečně také splnili. Oba kalich Pána pili.
Oba pro ježíše trpěli a zemřeli. Sv. jan\za císaře Domiciana byl
k smrti odsouzen a vhozen do vroucího _oleje. Rízením Božím
však byl zázračně zachráněn. jakub na rozkaz krále Herodesa
Agrippy byl sťat. Sv. jan, miláček Páně, poslední z apoštolů,
zemřel blaženou smrtí v Efesu, sv. jakub pak první z apoštolů
pro ježíše dokonal smrtí mučennickou.
A tento svatý apoštol jakub, přijmim Staiší, jest mocným
ochráncem, vznešeným patronem osady zdejší. Sv. jakubu jest
zasvěcen tento velebný chrám Páně, *) do něhož jste se dnes,
v Kristu shromáždění, sešli, abyste sv. jakuba uctili & oslavili.
Mně pak dostalo se tě nezasloužené cti-, abych několik slov na
počest sv. jakuba promluvil. A já vzácné to pozvání přijal jsem
s tou větší radostí, poněvadž v milé a vděčné vzpomínce chovám
svou rodnou vesnici, kde jest také chrám Páně sv. jakuba.**)
V sousedství toho chrámu jsem se narodil, tam jsem byl pokřtěn,
tam jsem po prvé přijal svátost pokání, tam jsem po prvé při
stoupil ke stolu Páně, tam jsem na přímluvu sv. jakuba mnohých
a velikých milostí dosáhl. Proto dnešní poutní slavnost sv.jakuba
jest mi vítanou příležitostí, abych několika, ovšem prostými-slovy
k oslavě sv. jakuba přispěl. To vroucí pak přání mám, abyste
sv. jakuba ve zbožné a hluboké úctě chovali a k němu se ve.
všech potřebách svých s pevnou důvěrou utíkali. Sv. jakub jest
zajisté hoden vaší úcty, neboť veliká jest jeho moc, mocná jest
jeho přímluva u trůnu Božího v nebesích. Na přímluvu sv. jakuba
dojista vyslyší Bůh dobrotivý vaše prosby, poněvadž: '

[. svatý jakub veliké zásluhy o svého Pána a Spa
sitele si získal, 3
II. poněvadž jej ježíš Kristus také velice vyzna
menal.
Vyslechněte, přátelé milí, s laskavou trpělivostí a shovíva
vostl upřímná slova má, která o tomto předmětě promluvím ve
jménu Páně!
)Kázáno

v děkanském chrámu Páně u svatého jakuba v Sedlici

u Blatné.
**) V Kadlíně.

'
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Ty pak,- sv. Jakube, jenž jsi pro svou horlivost oszamého
Syna Božího byl nazván »synem hromuc Mar. 3, 17, vypros slo
vům mým síly a požehnání nebeského, aby srdce všech přítom—
ných pronikla a je k horlivosti pro čest a slávu Boží i pro vlastní
spásu povzbudila a roznítila!
'

Pojednání.
[.

Svatý Jakub oslavil Pána Ježíše v pravdě apoštolskou horli
vostí, obětivou věrností, plamennou láskou a mučennickou smrtí.
Sotva že uslyšel slova Spasitelova: »Pojd'te za mnou,< Mar. 1, 17.,
ihned v srdci jeho vzplanul nebeský oheň a zpřetrhal všecky svazky,
které jej poutaly ke světu a ku tvorům. Ani okamžik neváhá.
S radostí největší Kristu se odevzdává, aby s Ním žil i zemřel.
Opoúští člun rybářský a sítě. Opouští svou pečlivou &milovanou
matku, odlučuje se od otce chudobného a málo známého a jde
za mistrem ještě chudším. Opouští život namáhavý, ale pokojný,
aby jej vyměnil za život, jenž vyžaduje sebezapření, trpělivostLa
kajicnosti. Toť věru oběť hrdinská. Sv. jakub všecko, docela všecko
opouští a s láskou ochotnou a nezištnou kráčí za Kristem Pánem.
Ježíš pak mu odměnou za to nenabízí nic jiného než — kalich.
hořký kalich utrpení & pronásledování.
Stává se na světě dosti často, že mnohý člověk se zálibou
se věnuje některému povolání. Brzo však se setkává s nepředvída—
nými obtížemi a překážkami; poznává, že se ve svých nadějích
zklamal, "že-všecky ty kouzelné hrady, které si v duchu maloval
a stavěl, jsou prázdnými sny. Proto opouští své místo a hledá
štěstí jinde. Ne tak sv. Jakub. Nastoupil úřad apoštolský a setrval
v něm .věrně až do konce. Svému povolání zůstal věren až do
smrti. Vidí, jak chud jest Mistr jeho, jak jest od nepřátel nená—
viděn a pronásledován. Ale to ho od Spasitele neodvrací. Naopak.
s tím větší láskou a oddaností lne ke Kristu. Vše, Co čest jeho
Pána a Mistra uráží, to i duši jeho bolestné rány působí. Když
Samaritáni bránili Vykupiteli, Jenž jim chtěl učení nebeské hlásati,
vkročiti do města, tu sv. Jakub, pln posvátného hněvu a nevole.
žádal, aby Bůh toto pohanění Syna Svého ihned pogestal. řka:
»Pane, chceš-li, ať díme, aby oheň sstoupil s nebe, a spálil jeřa
Luk. 9, 54. Tato prudká horlivost dokazuje, v jaké úctě a lásce
měl sv. “Jakub Pána Ježíše. Zii toliko v Ježíši a pro Ježíše, o nic
se nestaral než o prospěch Ježíšův. Svým životem a svými ctnostmi
snažil se býti Ježíšovi co nejvíce podoben. Sv. Epiphaníus do
svědčuje, že sv. Jakub vedl život andělský a podstupoval pokání
nejtužší.

*

Uřad svůj konal skoro ustavičně v Judsku a Galilei. Slovy
výmluvnýmí hlásal evangelium zaslepeným a tvrdošíjným židům.
Slovo Boží v jeho ústech mělo moc neobyčejnou. Jeho kázaní
mocně hýbala, příklad jeho povzbuzoval k následování. Tim
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ovšem uvalil na sebe hněv fariseův, který propukl v zuřivost,
když dva bohatí a vážení mužové, kteří přísahali, že Jakuba vy—
vrátí a o nepravosti jeho učení přesvědčí, právě Jakubem pro
pravdu a víru Kristovu byli získání.
Uřad apoštolský korunoval smrtí mučennickou. Krev svou
procedil v Jerusalémě, na téže půdě, která byla zbrocena pře
drahou krví Spasitelovou. Když jednou sv. Jakub nadšenými
slovy kázaní konal, zástup surových mužův, od fariseů poštvaných
způsobil bouři. Ve vzniklém zmatku fariseus jeden, jménem Jo
síáš, hodil sv. Jakubovi provaz kolem krku a vlékl jej se dvěma
druhy před Herodesa Agrippu. »Viz králi,a tak žalovali, »to jest
jeden z nejvznešenějších učenníků Ježíše Nazaretského. Již mnoho
židů svedl. Neodsoudíš-li ho, svými čarami a kouzly zničí celou
říši.a A Ilerodes, aby se fariseům zalíbil, »zabil Jakuba, bratra
Janova, mečem.: Sk. ap. 12, L).“
Sv. Jakub byl již dříve s apoštoly bičován a do žaláře
uvržen, protože nepřestávali hlásati Ježíše ukřižovaného. Tím však
od dalšího hlásání sv; evangelia nebyl nikterak odstrašen. Chce
a může vypití kalich, který mu Pán připravil, až na dno.
Jest před soud postaven a k smrti odsouzen. Na místo po
pravné blíže Jerusaléma jest veden. Jako Ježíš na kříži lotru ka
jícímu ráj slíbil, tak sv. Jakub před smrtí získal pro nebe Josiáše,
jenž jej jal, pak ale odsouzen a spolu s ním odpraven_byl. Jakub
žádal od katů vody. Tito mu ji podali, domnívajíce se, že chce
píti. Avšak sv. Jakub vyzvav Josiáše, aby poklckl, pokřtil jej
ve jménu Trojice Boží, objal jej a udělil mu posléze požehnání
těmito slovy: »Pokoj budiž s teboula A na to zemřel sv. Jakub,
apoštol Páně, mečem jako mučenník Kristův.
'
Tak sv. apoštol\Jakub všecko Kristu v_oběť přinesl. S hr
dinnou myslí pil z kalicha utrpení. Ochotně a zmužile následoval
svého Mistra a věrně u _Něho setrval. Zbožným, ctnostným ži
votem Ježíše oslavil, pro Ježíše i smrt mučennickou podstoupil.
Tak si tento veliký služebník Boží u Syna Božího \veliké zásluhy
získal. Proto zajisté veliká jest moc sv. Jakuba v nebesích.
S pevnou důvěrou tudíž vezdy se, přátelé milí, utíkejte ku svému
mocnému patronu! Avšak důvěra vaše bude ještě větší _ajistější,
poznáte-li a přesvědčíte-lí se, že_všemohoucí Bůh zásluhy Jaku
bovy také ocenil a na jeho přímluvu také skutečně pomohl. Z té
příčiny uvažujme ještě krátce, jak Pán sv. Jakuba vyznamenal!
II.

Císař aneb král se nesvěřuje se svými soukromými záleži
tostmi nikomu, než svým důvěrníkům a stálým průvodcům. Své
starosti, své slasti a strasti sděluje jen s těmi, kteří svou oddanost
a věrnost již sdostatek osvědčili, a kteří tudíž takové Vznešené
důvěry jsou skutečně hodni.
.
Kristus Pán vyvolil si dvanáct apoštolův, & přece vidíme,
že jenom několik málo z nich při zvláště důležitých příležitostech
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poctil a oblažil Svou důvěrou. Když vzkřísil dceru Jairovu, když
se proměnil na hoře Tábor, když v úzkostech smrtelných se
potil na hoře Olivetské, tu svědky Jeho všemohoucnosti, Jeho
oslavení a Jeho ponížení byli toliko tři apoštolové: Petr, Jakub
a Jan.
Sv. Jan Zlatoústý sama-sebe se táže, proč Spasitel právě
tyhle tři apoštoly tak vysoce vyznamenal, a odpovídá: U Petra
se to stalo, protože Krista Pána opět a opět svou vroucí láskou
ujišťoval; u Jana, poněvadž jej Kristus nade všecky miloval, &
konečně u Jakuba, poněvadž na otázku Kristovu tak rázně a
hrdinsky odvětil: »Můžeme,a a poněvadž to, co přislíbil, také
splnil. Z toho patrno, že sv. Jakub u svého božského Mistra ve
liké přízně požíval.

Z přízně té těšil se sv. Jakub i po nanebe—

vstoupení Krista Pána, neboť na potvrzení učení Ježíšova činil
ve jménu Ježíšově divy a zázraky. Z těch dlužno připomenoutí
zvláště tento: Když sv. Jakub byl veden na místo popravní,
ubíral se kolemjednoho domu, na jehož prahu seděl člověk dnou
sklíčený. Bolestmi se svíjel a úpěnlivě volal: »Služebníče Boha
nejvyššího pomoz mí, nebot“ snáším muka nevýslovnálc Sv. Jakub
se zastavil a řekl: »Ve jménu Ježíše ukřižovaného, v Něhož
věřím a pro Nčhož na smrt veden jsem, vstaň zdráv a oslavuj
svého Spasitele—le A ubožák ihned vstal, jakoby" byl znovu zrozen,
a velikým hlasem velebil Boha. Následek tohoto zázraku byl, že
se Josiáš, úhlavní nepřítel Jakubův, obrátil a spolu s ním byl
sťat, ppněvadž již nechtěl od Pána Ježíše odpadnouti.
(,Íasto čteme, že mocnář aneb vladař některý položí na hrob
muže, jenž si o vlast, vědu aneb umění velikých zásluh získal
aneb v boji čestnou smrt nalezl, stkvostný—věnec, což se'vše
obecně považuje za znamení zvláštní přízně, cti—a uznání.
Když sv. Jakubu byla ut'ata hlava, když ve službách Pána
Ježíše život ztratil, křesťané pochovali tělo světcovo qurusalémě.
Brzo potom však byly ostatky ty svaté převezeny do Spanělska
a pochovány v městečku řečeném »Iria Flavíac. Když vymřeli
ti, kteří tělo sv. Jakuba pohřbili, vymizela znenáhla i památka
na apoštola; křoví a stromy rostly na jeho hrobě. V IX. století
spatřena byla opět a opět zářící světla nad rovem. Biskup The—
odomír kázal křoviny odstraniti a ve vykopaném hrobě nalezl
sv. tělo, jehož pravost dokázaly různé zázraky. Král Alfons vy
stavěl na onom místě velikolepý chrám a dal jej zasvětiti sv. Ja—
kubu. Biskup Theodomír přeložil k chrámu tomu své biskupské
sídlo. Nyní místo to slove Compostella avjest to proslavené, světo
známé místo poutnické. Tak Bůh nebeský Sám položil na hrob
Svého věrného služebníka a apoštola věnec nehynoucí cti a slávy.
Ve knize Eklesiastikus čteme o proroku Eliseovi: »Za žié“
vota svého činil zázraky a po smrti působil divy.: 48. 15. Totéž
platí i o sv. Jakubu, skrze jehož kosti Bůh učinil mnoho velikých
zázrakův, ano i několik mrtvých vzkřísil.
Proti útokům nepřátelským bylo tělo světcovo hradbou ne
rozbornou; "často byl sv. Jakub viděn ve vzduchu, jak zástupy
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vojsk na útěk obrátil. Na hrobě jeho zatvrzelí hříšníci činili
upřímné pokání, přemnozí pohané křest sv. tam přijali.
Novější dějiny vypravují, že Andreas de Flores, když ve válce
proti Chili od nepřátel byl tak sevřen, že nikde spásy neviděl,
vzal útočiště v tom rozhodném okamžiku k sv. Jakubu a za pří—
mluvu jej vroucně vzýval. Náhle se zjevil sv. Jakub na bílém oři
ve třpytném brnění a nepřátelům takovou hrůzu nahnal, že An
dreas se 200 Španělů zvítězil nad velikOu přesilou.
O Kristu Pánu předpověděl prorok Isaiáš: »Hrob jeho stane
se slavným.: Sv. Jakub snažil se býti Pánu Ježíši ve všem po
doben. Proto i jeho hrob byl oslaven.
Tak Bůh sv. Jakuba pro zásluhy jeho vyznamenal a hrob
jeho nevadnoucími květy slávy
ozdobil.
*
*
»Můžete—lipíti kalich. kterýž já píti buduPc tázal se Kristus,

a sv. Jakub odpověděl: »Můžeme.:
l vy, v Kristu shromáždění, často, mnozí snad každý den,
pijete hořký kalich utrpení, bolestí, příkoří, protivenství a ne—
spravedlnosti. Zřídka kdy vám do kalicha hořkosti padne krůpěj
sladké radosti. Málo kdy vám snad zasvitne slunce štěstí. , ne—
reptejte. nehoršete se! Bůh nejvýš moudrý vás zkouší. Dobře
o vás ví, nebot“ bez vůle Boží nikomu ani vlas s hlavy nespadne.
Popatřte na Syna Božího nejsvětějšího a nejnevinnějšího, Jenž
kalich utrpení vypil až na dno! Na otázku pak, kterou Kristus
i vám činí, odpovězte se svým sv. patronem zmužile a důvěrně:
„Můžemex Jako sv. Jakub budtež ivy následovníci Kristovi!
To jste slíbili na křtu sv., ztoho se budete zodpovídati před
soudnou stolicí Boží.

A čím lépe,

čím horlivěji & svědomitěji

Bohu budete sloužiti, tím jistější budete míti naději, že, jako nyní
kolem oltáře svého sv. patrona jste shromážděni, tak i jednou
kolem něho v nebesích shromáždění a s ním se na věky ravdovati
budete.

Amen.

SestavilFra L. Stole.

Slavnost Porciunkule.
1-. Odpustky jsou velikým dobrodiním; 2. zakládají se
velikou měrou také na zásluhách a přímluvě Panny
Marie.
»Útočiště hříšníků. oroduj za náslc
Litanie loretánská.

Velikou a významnou slavnost dnešního dne slaví ctihodný
řád sv. Františka a s ním i veškerý svět katolický: sla vn 0 st
P 0 r ci u n k u le. Tisícové křesťanů zbožných vyhledávají dnes
chrámy řádu sv. Františka, aby zde pokáním upřímným od skvrny
hříchu očistili duše své a tělem Páně posilnili se na cestě spasení
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atak hojnost darů a milostí získali si pro spásu duší svých ne
smrtelných. A proč právě dnes křesťané tak činí.> Proč právě
dnešní den tak jest důležitým pro chrámy řádu sv. Františka?
jaký jest význam slavnosti dnešní?
Bylo to roku

1221.

V Italii*) blíže města Assisi asi ho—

dinu cesty vzdálen stál maiý, nízký kostelík, jenž Marií Panně,
královně andělů, byl zasvěcen a mezi lidem všeobecně »Porciun
kulou: byl nazýván. Kostelík tento darem obdržel sv. František
Serafinský s podmínkou, aby učinil ho kostelem hlavním řádu
řeholního, jejž byl založil. Proto také sv. František zašlýazpustlý
kostel obnovil a vedle něho malý klášter vystavěl pro sebe a
druhy Své, kteříž následovali ho v nové řeholi jeho.
je noc, a v klášteře vše ponořeno v klidný spánek, jen svatý
František bdí na modlitbách vroucích. V modlitbě vnuknutím
zvláštním dovídá se, že ježíš Kristus Sám a Maria Panna v prů—
vodu andělů navštívili kostel jeho, Porciunkuli. Opouští celu svoji
a spěchá do kostela; otevřel dvéře, a duše jeho zbožná v' údivu
žasne nad tím, co zrak jeho vidí: Skutečně, ve světle oslňujícím
Sám Spasitel s Matkou Svojí, zástupem andělů obklopen, stojí
před ním, V pokoře nesmírné klesá sv. František na kolena svá
a vrhá se na tvář svoji před zjevením tak neobyčejným. Však tu
již slyší hlas Syna Božího, jenž mu praví: »Františku, žádej ode
mne co chceš pro spásu lidstva, neboť tebe jsem ustanovil za
světlo národům a ku obnově Církve Své na zemi.: "Nerozmýšlí se
SV. lrantišek, ale v'důvěře pevné ve vyplnění prosby své volá:
»Nejsvětější Otče náš! za tu milost prosím, aby každý, kdo do
tohoto kostela vstoupí, odpuštění a odpustků dosíci mohl těch
hříchů, z nichž nábožně se vyzpovídal a rozhřešení obdržel;
a Marii Pannu, nejblahoslavenější Matku Tvoji, orodovnici naši,
prosím, aby mi v tom pomocnou byla a za mne v tom přimlou
vati se ráčila.: Vyslyšela Maria prosbu sv. Františka a ihned
božského Syna svého prosila, řkouc: oPřevysoký, všemohoucí
Bože, božství Tvé prosím a pokorně přimlouvám se, aby veleb
nost Tvá vyslyšela prosbu služebníka Tvého F rantiška.c Abožský
Spasitel odpovídá:_ »Veliká to věc, za niž jsi, bratře Františku,
žádal, však ještě větších věcí hoden jsi,; splňují modlitbu a žá—
dost tvoji.. __
V Kristu shromáždění! toť původ a základ slavnosti dnešní;
a ze stručného vyllčení události vypravovaně patrně vidíte, kdo
že jsou tak velkými dobrodinci našimi a mocnými přimluvci u Boha:
Sv. František prosí za lidstvo, prosí za odpustky plnomocné pro
kostel řádu svého, a na mocnou přímluvu Panny Marie odpustky
tyto pro veškeré lidstvo dostává.
Proto chrámy ctihodného, řádu františkánského jsou dnes
útočištěm tolika duší zbožných, jež chtějí býti i'ičastnými dobrodiní
tak velikého, dobrodiní, jehož se duším nesmrtelným v tento den
dostati může na přímluvu Panny Marie a věrného jejího ctitele
___—„___— __

*) Votka

[. S.: Svatý František Serafinský. Str. 98 násl.
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sv. Františka, totiž odpustků plnomocných. Abychom pak i my
všickni pochopili velikost dnešního dne avelikost dobrodiní, která
nám Bůh na přímluvu Panny Marie a sv. Františka dnes uděluje,
uvažujme ku cti a chvále Boží a ku spasení duší svých o tom,

co jsou odpustky;

a tu zajisté poznáme,že

I. odpustky jsou velikým dobrodiním, a že
Il. zakládají se velikou měrou na zásluhách a pří
mluvě Panny Marie.

Pojednání.
I.

Bůh všemohoucností svoji svět veškerý a všecko v něm zákony
pevnými vůli svojí podrobil; a jediný pohled do nedohledného
všehomíru přesvědčuje nás o tom. jak všecko dle vůle Boží řídí
se a spravuje. Ve světě celém panuje přesný soulad, vše řídí se
zákony, Bohem světu danými, a nad přírodou celou vládne tvor
nejdokonalejší, jemuž Bůh vládu nad věcmi stvořenými svěřil, člověk.
Ano, člověk obdařen byl rozumem a vůli svobodnou, aby poznal moc
a slávu Boží a skutky svými hoden se stal dokonalosti své, blaže—
nosti, pro níž byl stvořen. Však právě tato svobodná vůle člověka
jak často ruší soulad, jenž panuje v světě celém; jak často zdá
se, že člověk jediný ve světě široširém odvažuje se v pýše své
pozdvihnouti se proti velebnosti božské hlasem odbojným: »já tě
neposleclmu.< Svobodná vůle člověka, která může získati mu po
klady dobrých skutků, často bývá příčinou hříchů jeho. jak veliká
to urážka Boha všemohoucího, když člověk, tvor, dílo rukou jeho
odvažuje se protiviti se svaté jeho vůli, přestupovati jeho svatá
přikázaní a nakloňovati se k tomu, co Bůh zavrhuje \a trestá!
Velikou urážkou Boha všemohoucího jest hřích, však větší ještě
jest milosrdenství Boží. jako pastýř ovci ztracenou, takinás hledá
Bůh, hlasem někdy laskavým a vlídným, někdy přísným a ká
ravým volá nás nazpět k Sobě, a když hříšník uposlechne hlasu
toho, Bůh ve svátosti pokání odpouští mu viny sebe větší.
„Pakli vyznáme hříchy své, věrnýt jest Bůh a spravedlivý, aby
nám odpustil hříchy naše a očistil nás od všeliké nepravosti.a
[. jan l. 9.
I—Iříšník
po sv. zpovědi navrácen jest opět Bohu svému a vyrván
trestům pekelným, věčným, — však nemožno, aby hřích, tak
veliká urážka Boha všemohoucího, zůstal bez všelikého trestu; hříš
ník i po dosaženém rozhřešení podroben jest trestům ne sice věčným.
ale jen nějaký čas trvajícím, trestům, jež by byly aspoň částečnou
pokutou za všeliké hříchy jeho. A tresty tyto souzeno člověku
vytrpčti si buď ještě zde na zemi, bud' po smrti v 'očistci; zde na
zemi modlitbami a skutky dobrými, snášením útrap a protivenství.
nemocí a neštěstí, po smrti pak v očistci vytrpěním si trestů, které
spravedlnost Boží člověku přisoudila za provinění jeho.
Rádce duchovní.
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Jak veliké tyto tresty jsou, jak dlouho si je zde na zemi
aneb po smrti v očistci trpěti máme, aby duše lidská čístáaspra
vedlivá vejíti mohla v blaženost nebeskou, toho známost nemá
nikdo z nás.
Však Bůh iv tom o nás se postaral, a Syn Boží, jenž
spásy věčné dobyl nám smrtí Svojí, zanechal zde způsob, jimž
možno křestanu nabytí odpuštění nejen hříchů. nejen zasloužených
za ně trestů pekelných, věčných, ale i těchto trestů časných.které
by si každý jinak nutně vytrpěti musil. Odpuštění pak těchto
časných trestů nazýváme »odpustkya.
ježíš Kristus Církev svoji obdařil veškerou mocí, řka k sva
tým apoštolům; »Amen pravím vám, cožkoli svážete na zemi,
bude svázáno i na nebi a cožkoli rozvážete na zemi, bude roz
vázáno i na nebix Mat: XVIII. 18.; a moc nejvyšší sv. Petrovi
udělil, když výslovně pravil k němu: »A tobě dám klíče království
nebeskéhOa Mat. XVI. 19. Kristus dal Církvi Své moc hříchy od
pouštěti, když apoštolům řekl: »Kterýmž odpustíte hříchy, od

pouštějit se jim: a kterýmž zadržíte, zadržány jsou: Jan XX. 23;
a proto Církev svatá řídíc se slovy božského Spasitele a zakla
datele svého odpouštěla hříchy hříšníkům kajícím, ale zároveň
pokání přísné a tuhé ukládáno jim, pokání i celá leta trvající. aby
kaiicníci, vytrpěvše pokání své, buď zcela, buď z části si vytrpěli
i tresty časné za hříchy svoje. Přečasto stávalo se, že Církev část
těchto pokání přísných odpouštěla kajicniku, jenž v lítosti pravé
trpěl tresty, Církví sv. mu stanovené, přečasto tedy již v dobách
nejstarších odpouštěla Církev touž mocí, Kristem Samým jí udě
lenou, i ty tresty časné, které by si byl musil vytrpčti kajicník
za hříchy svoje. A nejinak činí to Církev sv. i podnes. Stále
a stále podává hříšníku ruku svou pomocnou, aby rozhřešenim
vysvobodila jej z trestů pekelných, ano Církev svatá nabízíkřest'a
nům i odpuštění časných trestů udílením odpustků. Tak zvláště
v dnešní den každoročně dobrodiním velikým obdařeny jsou všecky
chrámy řádu sv. Františka, tedy i chrám zdejší, tak že každý,
kdož svátost pokání a nejsv. Svátost oltářní přijmea chrám tento
navštíví, předepsané modlitby se pomodlí: i odpustky plnomocné,
t. j. odpuštění všech časných trestů dojíti může.
Výslovně opakuji: »dojíti můžea; nebot' z toho nevyplývá,
že každý skutečně jich obdrží. Tot na něm samotném záleží;
vždyt Bůh neuděluje tak neobyčejných a velikých darů Svých ne—
hodnému, a jen ten, jehož srdce naplněno lítostí opravdovou, jehož
duše posvěcena milosti Boží, může očekávati od Boha svého i tu
milost vznešenou, že odpustí, mu i časné tresty, jež by jinak tr
pěti musil za hříchy svoje. O hleďtež tedy, v Kristu shromážděni,
abyste každým rokem rádi chápali se té příležitosti, kterouž
v dnešní den Církev sv. podává a očistili svátostí pokání duše své,
hledíce hodnými je učiniti aspoň částečně té veliké milosti,by Bůh
i odpustky plnomocné udělil vám. Vždyť nalézáte se dnes ve
chrámě, patřícím řádu sv. Františka, zasvěceném té, 'jíž on nej
větším byl ctitelem, Marii Panně. Matka Boží, ku které se utíkáte,

,
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zajisté mocnou přímluvou svojí vyprosí ivám odpustky plnomocné
t. j. odpuštění všech časných trestů, jež zasluhuje člověk za hříchy
svoje; vždyt ona svými zásluhami velikou měrou poklad odpustků
nám vydobyla.
II.

/
Krásným byl život křesťanů v prvních dobách Církve sv.,

založený na příkazu božského Spasitele, kterýž dal apoštolům
Svým po poslední večeři: »Přikázaní nové dávám vám: abyste se
milovali vespolek. jakož já miloval jsem vás, tak abyste i vy se
vespolek milovali. Potomt všickni poznají, že jste moji učeuníci,
budete-li míti lásku jedni k druhým: jan. XIII. 34—35. Rozkazem
tímto se řídíce byli svatí apoštolé s věřícími křesťany »jedno
srdce a jedna duše: aniž kdo něco z toho, co měl. pravil býti
svým, ale všecky věci byly jim společné< Skutk apošt. IV. 32.
Bohatí hojnost darů přinášeli sv. apoštolům, kteříž pak chudým
rozdávali je, aby tak ukazovali skutkem, že jsou všichni jeden je
diný celek, že spojeni jsou s Ježíšem Kristem, svou neviditelnou
hlavou i mezi sebou vespolek jako údové v těle lidském, navzájem
si pomáhajíce a jedni přebytkem svým nedostatky druhých dopl
ňujíce. Tato pravá láska křesťanská, která lidstvo veškeré vCirkvi
Kristově pevným poutem vznešeného učeníjeho má spojiti vjeden
celek, v jeden ovčinec, jehož nejvyšším pastýřem Ježíš Kristus Sám,
zastoupený zde viditelnou hlavou Církve, tato láska křesťanská
nejen ve smyslu tohoto světa, ale zvláště ve smyslu duchovním
ovládati má všecky věrné „přívržence Kristovy.
Vždyť i ve smyslu dluchovním v Církvi Kristově údové jsou
dvojí, bohatí na modlitby a zásobu hojnou skutků dobrých, t. j.
spravedliví, a vedle nich chudí, t. j. hříšníci. Pohledrne vduchovní
život Církve Kristovy, a co tu nalezneme duší ctnostných abohu—
milých, jejichž život řadou nekonečnou modliteb vroucích a ře
tězem nepřetržitým skutků dobrých a záslužných k životu věč
nému. Co nalezneme světců a světic, kteří životem svým celým
vyznávali víru svoji v ]ežíše Krista, co nalezneme sv. mučenníků,
kteří nejen životem svým,_ale i v smrti mučenické krví svojí uká
zali se býti pravými následovníky Kristovými, když se jménem
jeho na slábnoucích rtech vypouštěli svaté duše své v mukách
nejhroznčjších. Toť jsou ti praví »bohatíc mezi křesťany, bohatí
na ctnosti, skutky dobré a zásluhy nesmírné pro život věčný.
A nade všemi zajisté vyniká zásluhami svými ta, která v pravdě
je královnou andělů, mučenníků a všech svatých Rodička Boží,
P. Maria, jež bez poskvrny hříchu prvotného počatá i bez hříchu
žila, chudobna na statky pozemské, ale bohatá na ctnosti a zá
sluhy, jež nepřed tímto světem, ale před Bohem jedině platnost
mají. Ona vyvýšena nade všecky lidi »jako cedr na Libanu ajako
cypřiš na hoře Sionu: Ecclesiastic. XXIV. 17., jako hvězda
září světlem života svého a skutků svých bohumilých, jsouc
v pravdě »milosti plnáx. A vedle všech těchto duchovně bohatých,
kteříž v šiku pevném shromážděni kolem královny své, Marie
39*
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Panny, bázlivě před tváří Boží rozhněvanou chvěje se zástup těch,
kteříž nebojovali tak šťastně boj svůj proti hříchu a pomocníkům
jeho, tělu, světu a ďáblu, a to jsou ti skutečně a v pravdě chudí
v duševním smyslu křesťané, chudí na zásluhy, chudí na modlitby
a skutky dobré, kteříž z přebytku zásluh křesťanů spravedlivých nej
více potřebují, kteří proto ku Marii Panně s největší důvěrou utíkají
se, v slzách pokání činíce nad hříchy svými. Však Církev Kristova
jako matka pečlivá a starostlivá o blaho a spásu těch svěřených
dítek svých nejvíce se stará, kteříž pomoci a ochrany její nejvíce
potřebují.

_

jako v těle lidském nemocnému údu největší věnujeme po—

zornost a raději ostatní údy své namáháme, jen abychom jemu
prospěli, tak také Církev svatá pečuje o hříšniky, v pokání na
pravou cestu se navracující, a když sami nemají svých vlastních
zásluh a skutků prospěšných pro život věčný, Církev sv. z po
kladu hojného modliteb, skutků dobrých a zásluh pro život věčný,
který nahromadili nepočetní světci, vyznavači, mučenníci, panny
křesťanské s královnou svojí Marií Pannou a hlavou svojí nevidi
telnou ježíšem Kristem, uděluje hříšníkům, pokání činícím, zásluhy
jejich, tak jakoby sami si jich byli vydobyli. K tomu má právo
Církev sv. mocí Kristem jí udělenou, jako matka.-všech křesťanů,
dítek svých; & Církev sv. práva svého stále používala a používá
udělováním odpustků. již v starých dobách křesťanských na pří
mluvu sv. vyznavačů a pro zásluhy sv. mučeníků odpouštěno kře
sťanům tuhé a přísné pokání, které by si třeba po leta byli mu—

sili trpěti, jak dosvědčuje sv. Cyprián. A sv. Ambrož mluvěood
pustcích pravífže Kristus dal to právo Církvi Své, aby jako všichni
jedním vykoupení jsou, také Církev jediného pomocí všech vy
koupila.
A k čemu nás vše to vybízí? Vidíme-li, že svatí a světice
Boží tak velikými jsou dobrodinci našimi, tu zajisté uznáváme,
jak potřebí jest ctíti je jako služebníky Božía v modlitbách svých
prositi je za ochranu a přímluvu.
Pohléd'mež jen na okamžik sami na sebe a popatřmež do
svého nitra; o, jak mnoho tam velikých a četných nedostatků,
častých urážek Boha všemohoucího, velikých hříchů, a při tom
taková lhostejnost ku věcem, spásy duše naší nesmrtelné se
týkajícím, taková vlažnost v modlitbách a liknavost ve skut—
cích dobrých! Kde že máme zásluh, jež podmínkou jsou blaže
nosti věčné, kde máme hojnost skutků dobrých, za něž zaslu
hovali bychom jednou před tváří Boha, soudce spraedlivého,
odměnu věčnou? Tu dobře cítíme slabost svoji, tu jasně
poznáváme svoji nicotu a nedostatečnost a proto utíkáme se
ku svatým a světícím Božím. utíkáme se hlavně k Matce
Boží, matce také své, aby z hojného pokladu zásluh a skutků
dobrých, jež oni všichni vykonali, i nám štědře uděleno bylo.
Proto také dnes vzýváme Marii Pannu, aby jako druhdy svatému
Františku přímluvou svojí vyprosila odpustky plnomocné pro
dnešní den ve všech kostelích řádu jeho, aby stejně i nám vy
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prosila u Boha Všemohoucího daru pravé kajicnosti, abychom,
majíce tak krásnou příležitost, i my všichni odpustků těch dojíti
mohli ku spáse duše své vlastní aneb věnovati je mohli spasení
duší zemřelých a vysvobození jich z muk očistcových.
Panna Maria jistě vyslyší nás, a Bůh pro přímluvu její jistě
udělí nám, zač Ho prositi budeme.
Zbožný světec jeden na lodi veliké a lidmi četně naplněné
po moři se plavil. Loď klidně spěla za cílem svým, když tu na—
jednou bouře prudká rozčeřila hladinu vodní, a vlny obrovské
zmítaly lodí jako hříčkou nepatrnou. V úzkosti nesmírné klesali
všickni, na lodi se nalézající, na kolena a prosbami úpěnlivými
prosili Boha, aby bouře nezničila loď a s ní i životy jejich. Však
zdálo se, že modlitby jejich marnými jsou; a tu zbožný světec onen
spatřiv mezi prosícími matku, dítko své konejšící, uchopil, dítko,
nemluvně, a na rukou k nebesům ho pozdvihuje zvolal: „() Bože
milosrdný! vím, že my všickni pro hříšnost svoji nezasluhujeme
nikterak Tvého slitování, ale popatř na toto pachole, které ničím
neprovinilo se, a pro nevinnost jeho odpust nám hříchy naše a životy
naše zachovejla A hle! Bůh vyslyšel modlitbu tuto, ztišil bouři
a loď klidně po hladině plula dále. ——Toť obraz přímluvy Rodičky

Boží za nás v nebesích Syna svého jednorozeného, jenž Sám jsa
bez viny, za naše viny život Svůj vydal na hoře Kalvárské, ukazuje
Matka Boží Otci nebeskému, rozhněvanému hříchy našimi, pro
jeho oběť na kříži za nás prosí o milosrdenství a slitování nad
námi a nad dušemi našimi.
.
V Kristu shromáždění! V rozjímání dnešním poznali jsme,
jak veliké dobrodiní, velikou milost udílí nám Bůh, když dává
nám odpustky, t. j. odpuštění i časných trestů, jež za hříchy své
bud zde na světě, buď v očistci bychom si trpěti musili; poznali
jsme, že tyto odpustky dává nám ne pro zásluhy naše, ale svatých „
a světic Božích, zvláště Marie Panny. l v dnešní den, o slavnosti
Porciunkule. dojíti můžete odpustků plnomocných, jež sv. František
na přímluvu Panny Marie obdržel pro všecky, kteříž navštíví dnes
chrám, patřící řádu jeho, řádu františkánskému, a pokáním očistí
duše své. Za dobrodiní toto máme co děkovati sv. Františku. jenž
velikým byl ctitelem Marie Panny, icele'mu řádu františkánskému,
'enž kam přišel, přinášel úctu k Rodičce Boží a s úctou touto
zušlechtění mravů a život pravý, zřízený na základě učení Kristova.
[ vy sami svědky očitými jste toho, co tisíců duši jen ve zdejším
chrámu Páně nabývá smíření s Bohem a spasení věčného, a pro
tož úcta sv. Františka, zakladatele řádu františkánského. úcta
Rodičky Boží, Marie Panny, jíž on tak velikým byl ctitelem,
zušlechtujž i duše vaše. posilňujž vás ve všem dobrém: a pak i vám
platiti bude přímluva jeho, na niž všecko vyplní vám Všemohoucí
Bůh. Amen.
Dr. lgn. Steinochr.
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Promluva k primiciantovi. *)
Důstojný Pane primiciante!
Každý z nás ví, kde stávala jeho kolébka, neví však. kde
státi bude jeho rakev. Prostor času, řadu“let od kolébky ku hrobu
vyplňuje u člověka dospělého doba jeho povolání v tom stavu,
do něhož ho vřadil Bůh Sám. A v pravdě: Blahý. kdo dle
povolání Bohu slouží, vlasti své; zde ho čest, tam smilování
milostivě k sobě zve.
Nám kněžím naznačil Sám božský Spasitel povolání naše

slovy: jdoucc, učte všecky národy, křtěteje. Totě naší povinností.
naším úkolem života. —
Dnes v středu našem, uprostřed kněží starších nachází se
kněz mladistvý, teprve minulou neděli rukou jeho Milosti Biskupské
na kněze vysvěcený. A proto sešli se do tohoto útulného, přátel
ského domu farního netoliko kněží, ale i krevní jeho přátelé, aby
byli přítomni prvnimu jeho výkonu kněžskému, totiz' první jeho
oběti mše svaté, čili jeho primici. Shromáždili jsme se, nejm., my
i vy, že to pro nás i pro vás tak radostnou slavností, ale i pa
mátnou pro celou osadu, na níž se první mše svatá koná. Ipřišli
jsme, abychom jeho společně doprovodili do stánku Hospodinova,
v němž má obětovati poprvé oběť novozákonní a udíleti prvně
požehnání kněžské.
l—Ile,knězi novosvěcený, hle, bratře dobrý,

den tento,

den

dnešní památnými, ano zlatými písmeny vepsán zůstane ve tvém
srdci, jestit to den tvůj, jenž tobě náleží a tvé budoucnosti, jest
to v pravdě den, »kterýž Tobě učinil Hospodin.:
Nežhuvaž, čí snahou, čí obětavostí stal jsi še, milý N. N.
knězem? (jí péčí stal jsi se knězem? Po Bohu popatř na své první
pěstitele na zemi. jako zahradník neunavně pěstuje něžnou kvě
tinku, až mu ku květu dospěje, z něhož se těší, jako po dlouhou
dobu let ošetřuje stromeček & v srdci zplesá radostí, když patří,
že stromek vydává ovoce, takou též něžnou péčí a láskou lnulo
k tobě od kolébky srdce dobré matičky, i srdce toho starostli—
vého tatíčka sestárlého. lak šťasten jsi, že oba máš na živu, že
stebou mohou sdíleti dnešní radost, což nebylo přáno mně,
ani mnohému z novosvěcenýcli kněží. Oba se dočekali radostného,
ano šťastného dne dnešního.
Od té hodiny. kdy jsi zočil světlo světa, od té doby, co tě
prvně křížek dělati a modliti se učila matka tvá až do dnešního
dne, co se nabdělo její oko nad tebou, ano nad každým krokem
tvým. jako druhdy zbožná Anna vyprosila od Hospodina Sa
muela, jehož pak věnovala službě Boží vZákoně Starém; tak od
poroučela u vroucí modlitbě tebe matka tvá Pánu Bohu, jemuž
tě také obětovala. Kolik starostí nesla pro tebe starostlivá hlava
') V Kestřanech dne 21. července

1896.
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otcova! Sečitej kroky, — můžeš-li, které do této chvíle učinil pro
tebe a z lásky k tobě otec tvůj! Ano, jakých starostí měli o tebe
dobří bratři a upřímné sestry, a tu se nedivím, že všickni se
dnes dostavili ku tvé slavnosti, když i ty jim dnes prvně počneš
spláceti. Ty jim dnes prvně podáš nejsvětější Tělo Páně, ty při
mši sv. budeš na ně pamatovati, ty dnes prvně jim budeš žehnati
požehnáním kněze novosvěceného. —
Ríkává se: hory se nescházejí, ale lidé. A tak děje se i mně dnes.
Po mnoho let znám tuto zbožnou rodinu, s níž jsem se v králov
ském městě nejčastěji vidíval. A víte kde? V kostele Píseckém.
Obětovával jsem za svého pobytu v zimě v letě o 6. hodině ráno
mši sv. A kdyby tam mimo mě a kostelníka nebylo bývalo živé
duše, byl tam každodenně úřední sluha, p. Zuna, někdy sám,
někdy s chotí a dětmi. ó jak mi častokráte na mysli tanula slova:
jak milí jsou stánkové Tvoji, Hospodinel jak často měla na mysli
tato rodina slova Zalmisty Páně: »Těšíval jsem se tomu, když mi
praveno bylo: do domu Hospodinova půjdemeux A když slavili
rodinnou památku, 251eté jubileum, či stříbrnou svatbu, tehdy
větší přišli s rodiči nejen do chrámu Páně, ale i ku sv. zpovědi,
a malý jindřich, že k tomu ještě nebyl, se v lavici za ně a s nimi
modlil. Proč toho zmiňuji? Ku chvále? Nikoliv! tot' Bohu bylo
známo, ano mohl bych mnohých jiných skutků křesťanských
uvésti; ale pomlčím znaje skromnost jejich. Zmínil jsem se otom.
aby každý věděl, jak mnoho na zdárném, křesťanskérri'vychování
dítek záleží, a to zejména za dob našich.
A proto, milený bratře novosvěcený, buď i budoucně pa
mětliv rodičů a jich dobrodiní. dobře věda, že Pán Bůh vděčným
dětem slíbil štěstí a Svého požehnání.
Než z tohoto místečka vykročíme, než vstoupíš před oltář
Hospodinův, abys Bohu trojjedinému na poděkování přinesl prvni
oběť nejsvětější, jest tvou sv. povinnosti. abys díky vzdal svým
dobrým rodičům za pečlivé vychování, kteréž se dnes končí, že
vstupuješ v střed stavu duchovního, jenž jest povolán učiti všecky
lidi, vychovávati jiné.
Dobře ti známo, že žádné dítě se nemůže odměniti rodičům;
a byt dosáhlo nejvyšších hodností, vdččno jim máibýti po všecky
dny života. již tedy jim poděkuj, a popros za otcovské a ma
teřské požehnání, abys pak ve chrámu Páně navzájem jim udělil
svého kněžského požehnání.
Na to hned společně vykročíme s Pánem Bohem, abychom
všickni žili s Pánem Bohem, a shledali se jednou jako dnes ve
společnosti nebešťanů s naším milým Pánem Bohem. Amen.
Jos. Baar, bisk. notář a farář v Putimi.
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Promluva k novomanželům. *)
Přiblížila se vám, velevážení snoubencové, chvíle svatá, chvíle
radostná. Zde na stupních oltáře, před tváří Boha vševědoucího,
pramene lásky nekonečné, máte stisknouti si pravice a spojiti
srdce svá ku svazku věčnému, nerozlučnému. jest to okamžik
veledůležitý a pro celý život rozhodný a nutno přiznati, že duše
mladá často není si ani vědoma toho, co vše závisí od toho jedi
ného, krátkého slůvka: Ano, chci.
Proto působí mi velikou radost, že mohu vyplniti Vaše přání
a několika srdečnými slovy Vás doprovoditi v důležitém kroku,
tomto, a že mohu církevním požehnáním doplniti ono požehnání
domácí, se kterým Vás vyslala matka Vaše sem na toto místo
posvátné., Vždyť bez požehnání Božího maně by člověk hledal
Štěstí své. Věčně pravdivými zůstanou slova sv. Augustina: Nepo—
kojné jest srdce mé, dokud nespočine v Tobě, ó Bože.
l sňatek manželský nesmí postrádati tohoto vyššího, svá
tostného rázu svého, nesmí zakládati se pouze na lásce přirozené,
na kráse tělesné.
Láska pouze přirozená podobá se růži, která z počátku krásně
rozkvétá, ale v brzku vadne a opadá. jeden list po druhém padá,
až nezbude nic než trní, které píchá a bodá. Proto povýšil Kristus
manželství na svátost, která by se lišila od obyčejné smlouvy
občanské, aby tak svazku tomuto dodal vyššího posvěcení a nebe—
ského rázu.
'
Tato láska vyšší, láska svatá, vlévá přemnohé milosti do
srdcí Vašich, jimiž Vás ozbrojuje a sílí, zvláště pak důvěru v Boha
utvrzuje ve Vás. Tato láska svatá jest jako květina, v zimě v letě
kvetoucí, kterou žádný mráz, ani žádná bouře nedovede sklátiti.
Proto jsem tedy pravil, že se Vám přiblížil den posvátný, chvíle.
svatá, poněvadž posvětiti má Váš obapolný slib. Ú, radujte se,
volám se svatým apoštolem, radujte se v Pánu! Po čem srdce
Vaše tak dlouho prahlo a toužilo, to bude dnes zpečetěno, lodička
Vaše doplula'svého přístavu. Co bylo jen luzným snem, promění
se ve skutečnost. Ruku v ruce kráčeti budete spolu životem! Tuto
manželskou pospolitost krásně líčí slovutný spisovatel: Dva man
želé jsou jak dvě oči jednoho člověka. jestliže jedno oko pláče,
i druhé slzy prolévá, a jestliže jedno jásá, i druhé záři jiskrou
radosti. A proto tento den jest Vám nejen dnem svatým, ale také

dnem radostným.
Nevíte ovšem, zdali Vás čekají samé jen radosti. Budoucnost
jest Vám obrazem, temnou rouškou zastřeným, který neprozradí,
zdali vždy slunce štěstí usmívati se bude na Vás, anebo též mnohá
krutá bouře snese se Vám nad hlavami Vašimi — avšak vězte, že
*) Při sňatku p. Frant. Krejčího, adjunkta c.k. okr. soudu v Semilech
se sl. Bohuslavou Melicharovou, dcerou rady c. k. zemského soudu v ličinč
dne 7. ledna 1899.
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vzájemná upřímnost a sdílnost bude Vám vždy berlou, o kterou
se opírati, a jeden druhého, když k zemi klesne, pozvedati
budete. Proto máte býti jeden druhému andělem strážným, abyste
si tak ono jho ——latinské conjugium — činili sladkým a břímě
lehkým.
Zvláště pak prosím, aby vzpomínka na Toho, který bleskům
vládne, a v Jehož rukou nalézá se život každého člověka, aby
nikdy nevymizela z domu Vašeho. Kde Bůhjest vládcem, štědrým
též dárcem. Ze tak učiníte, toho zárukouje mi zbožné vychování,
jehož se Vám oběma dostalo v domě otcovském, & v čem kdo
vyrostl a v čem jest vychován, to se nedá tak snadno někým
smazati.
Zejména obracím se k Vám, milý příteli můj, a žádám Vás
snažně a uctivě, abyste zůstal vždy věrným nejen svému milova
nému národu českému, ale abyste též jako soudce zůstal věren
Tomu věčnému Soudci, Jehož obraz ve vznešeném povolání svém
tak často zříti budete před sebou na stole soudcovském.
Budete-li při hledání a konání spravedlnosti vždy s důvěrou
obraceti se k Tomu, jenž jest spravedlnost sama, pak zajisté ne
chybíte, aslovo Vaše tím větší váhy bude požívati, čím otevřeněji
se k Bohu znáti budete.
Vás pak, velevážená nevěsto, prosím, abyste zůstala věrna
těm zásadám, ve kterých jste byla vždy vedena, jak sleduji Vás
již od dětství Vašeho, zásadám ušlechtilé, pravé zbožnosti &něžné
mysli. Uctíte tím též oba, velevážení snoubencové, památku svých
drahých otců, kteří dnes s té nebes výšiny žehnají Vašemu štěstí,
žehnají Vám oběma, a jeden každý zvláště svému dítěti!
Putujíce životem, zastavte se rádi srdcem svým u těch, jimž
jste zavázáni vděčností.
]á pak ku konci vznáším dnes vroucí prosbu k těm rajským
nebes výšinám: Nechť žehná Vám nebes Pán! Anděl lásky necht
svými perutěmi chrání Váš příbytek a promění Vám jej v ráj!
jasná duha míru a štěstí nechť rozeklene se nad hlavami Vašimi,
abyste vždy rádi vzpomínali na tento den, a rádi zastavili se
vždy v této svatyni, pro Vás tak významné. Amen.
Josef Vomočil, kaplan v Jičíně.

Řeč o pohřbu starého, zasloužilého rolnika.*)
Písmo sv. praví na jednom místě: »Živ jest člověk sedmdesáte
let. Osmdesáte zřídka se dočká ——a v těch práce a bídy okouší,

a pak rychle pomíjí.c
Tato myšlénka do slova se vyplnila na drahém našem zesnu
lém, kterého jsme ku hrobu tomuto doprovodili._ jako by Bůh
*) Frant. Vomočila, výměníka v Dobrkově dne 2. ledna 1899.
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chtěl, aby se Písmo sv. na něm vyplnilo, dopřál mu dočkati se
věku vysokého — 74 let.
]est to zajisté vzácný dar ——a zároveň odměnou za vše, co
ubožák ve svém životě snášeti musil.
jako červená nit táhne se jeho životem práce, starost, utrpení.
jeho jedinou snahou bývalo vždy, aby zabezpečil svým dítkám
budoucnost a veřejně zde mohu prohlásiti, že často sám si mnoho
utrhl od úst, sám Strádal a trpěl, jen aby jeho dítkám dobře se
vedlo. Byl to muž, který neznal sobectví, který měl na paměti
vždy nejdříve jiné sobě svěřené, a pak teprve své vlastní: já.
A co bylo, drazí přátelé, tou berlou, o kterou se opíral ve
všelikém utrpení svém a ve všech starostech svých? Bylo to jeho
náboženské přesvědčení, jeho pevná víra. Ta jej chránila vždy
všeho zlého, a tento slavný Chlumeček, pod jehož ochranu dnes
on se ukládá, mohl by nám mnoho vypravovati, jak často sem
chvátával ze vzdálené osady své, aby zde zvláště o větších svát
cích z ěvem i modlitbou Pána Boha chválil!
, kdybychom mohli spočítati všecky ty kroky! Každý nechť
slouží tobě k zásluze! Dnes jsi sem přišel již naposled.
Vezmětež sobě, drazí přátelé, příklad z jeho, života a ne
nechte si svatý ten poklad víry své nikým vyrvati ——ona vás
bude síliti v životě a blažiti ve smrti!
Můžeme říci, že dnes klademe v hrob zase kus staročeské
poctivostí. muže práce a modlitby, jakých bychom potřebovali
více za časů našich. »Modli se a pracuj-, měl napsáno na štítě
svém a zůstal tomu věrným po celý život svůj.
Mám tedy za povinnost svou, jménem jeho Vám všem po
děkovati za tu oběť, kterou jste mu přinesli, že jste přišli až
z dálných krajin ku hrobu jej doprovodit. Tobě pak, milý příteli
a dědoušku náš, posíláme poslední svůj pozdrav. Budeš spočívati
vedle té, s kterou jsi strávil mnohá leta svého života. Co smrt
rozloučila, smrt zase spojila. Házíme ti na rakev květy — jsou
to naše slzy lásky a vděčnosti za vše, co dobrého jsi nám učinil.
— Až do smrti chovati tě budeme v milé paměti své.
Bud s Bohem! Spí sladce a na shledanou!
Jos. Vomočil, kaplan v Jičíně.

Listy katechetické.
Katechismus v příkladech.
Na základě spisů cirkevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Pokračování)

Blahoslaveni, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo
jejich je království nebeské.
Nejcwnnější obraz.

Malíř jeden měl mnoho krásných obrazů od starších mistrů.
I přišel k němu královský princ, aby si ten nejlepší obraz za
koupil. Malíř však nechtěl za žádnou cenu obraz svůj prodati ——
a princi královskému něco odříci bylo též nemožné; proto si
usmyslil, že obraz svůj drahocenný neprozradí — princi však, že
dá na vybrání. — Umysl malířův tušil však vznešený kupec. Na—
strojil tedy věc zcela chytře. Když se vnitř světnice tázal, který
obraz je nejcennější — tu najednou bylo slyšet zvenčí volání:
>Hoří, hořílc

——Na tento pokřik vyskočil hbitě malíř na židli,

aby své nejzamilovanější dilo alespoň zachránil. — »Nechte obraz
na stěně!: praví princ, »vždyt' nehoří; křik ten způsobili moji
sluhové, abychom lépe, poznati mohli, které dílo nade všechny
obrazy nejvíce ceníte. Umysl náš se nám zdařil; zajisté, že obraz
ten jest nejcennější, jejž jste právě toliko zachrániti chtěl.a —
Moudrý učitel, který prince doprovázel, pravil: »Dle dobře
nastrojené léčky, pomocí_které jste, královský princi, mínění malí
řovo zvěděl, můžeme i své srdce učiti se zkoušeti, zdali statky
tohoto světa miluje, nebo zdali Bůh jest mu nade všecko. Miluje
me-li opravdově Boha, pak srovnáme-li Jej s tímto světem, bude
se nám zdáti, že statky pozemské pouhé »nic: jsou. Budeme
hotovi v pronásledování svém raději všechno ztratiti, než Jeho
přátelství. 1

»Jen v Boha pevně důvěřuj,
on síla tvá jest a hrad tvůj !.
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O křesťanské dokonalosti.
Svatý Fra ntišek

Borgiáš,

vzdav se všech otcovských

statků a důstojnosti, stal se členem Tovaryšstva Ježíšova, které po
leta řídil s největší moudrosti a bohabojností. On byl vzorem
k ře s t an sk é d ok o n al 0 s ti lidem světským i duchovním, hospo—
dářům i dvořenínům, rodičům i dětem, manželům i svobodným.
jeho životopis.

K dokonalosti křesťanské napomáhá: I. modlitba, 2. stale bdění,
a 3. vzbuzováni dobreho úmyslu při veškerém jednáni našem.

Svatý František

Sal. s důrazemdal jeptiškámza hlavní

pravidlo, aby smysly své bděním mrtvily; neboť ježto tělo na
hříchu prvních rodičů podílu vzalo a ustavičně proti duchu na—
šemu brojí, soudil, že ho nejlépe přemůžeme pomocí stálého bdění.
_—lt'ikrates,
znamenitý vůdce athénský, i v čas pokoje a při—
měří stráže vystavoval, náspy nahazoval a veškeré povinnosti
bedlivého vůdce pilně zastával. A když tázán byl na příčinu toho,
odpovídal, že to činí proto, aby snad nebyl od nepřítele nenadále
přepaden apak nemusil vzíti útočiště k zpozdilé výmluvě lenivých
lidí: »Toho jsem se nenadále

»Ach, kterak spasen budu? Já chudák neumělý,
kdybych jen věděl, jak bych si zalíbení Boží a spa

se ní pojisti

|.c Tak vzdychal dnem i nocí úzkostlivý poustevník,

trápě se. Tu se mu zjevil anděl a přivedl ho k vesnické cha
loupce, kde chudá děvečka myla zem, zpívajíc si přívětivě:

Každý krok a každý čin
přijme od nás Hospodin,
jen když ve všem Jeho čest
naše první starost jest.
_Potom uvedl poustevníka anděl do kostela, kdež kazatel
nadšeně kázal, až posluchači, mocně dojati, slzy prolévali. Hrdě
bral se na to kazatel po kázaní lidem, a vysokomyslnost bylo
na něm znáti. I otázal se anděl poustevníka, kdo více před Bo
hem učinil, zdaž kazatel aneb ona děvečka. A když poustevník
odvětil, že jistě kazatel, vece anděl: »Mýlíš se velice; nebot Bůh

hledí především

na zbožný úmysl, kterýmž skutkové

Bohu milými se stávají.
toho lt

'

Zapiš si to tedy do srdce a jednej dle
Klinkáče legendy.

Mimořádné prostředky k dokonalosti jsou tři evangelické rady,
totiž: |. dobrovolná chudoba, 2. ustavičně panictví, 3. dokonalá
poslušnost k duchovnímu představenému.
Sv at á A n e žk a slíbila ještě v útlém věku panenskou čistotu
zachovati, vyvolivši si Krista za ženicha, byla tenkráte 13 let stará.
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Pro sličnost měla mnoho vznešených uchazečů římských, zvláště
Prokopa, syna místodržitele, iež všecky odbyla, začež byla soudu
jako křesťanka udána. Nechtic modlám obětovati, odvedena jest do
veřejného domu špatného, avšak veškeré pokušení přemohlaaten,
který člověk se k ní blížil, ihned náhlou smrtí od Boha trestán
jest. Na to byla k smrti odsouzena a umřela jako mučennice, za
chovavši čistotu.

Svatý

Karlíka: Život svatých.

Ludvík

Gran.

tak upřímnou lásku k chudobě

choval, že vždy ve vetchém. obnošeném šatě chodil a že všecko,
co se mu i v noci k přilepšení podalo, sobě ujmul a chudým
rozdal; pro ně ve dne v noci pracoval, za ně u vznešenýchabo
hatých mužů prosil.
]an Desolda.

Svatý

Benedikt

považoval poslušnost za základ řádu

svého. Pravilt' ve svých pravidlech: první stupeň pokory jest usta—
vičná poslušnost, kterou Kristus předevšímmiluje. I v těžkých
a na oko nemožných věcech má se poslechnouti.
Sv. Řehoř.

Díl IV.

1. O modlitbě.

Modlitba budiž I. vrouci.
jednou se modlil sv. Karel Bor. ve své kapli, an protivník na
něho střelil, ale biskup zůstal na modlitbě neporušen &modle se dále,
nedal se rušiti ani brániti útěku zlosynovu.
Veverky: Sb. káz.

2. pokorná.

Svaté Kateřině

Sien. Bůh oznámil, že ten všech ctností

a milostí dosáhne, kdo v pokorné modlitbě vytrvá.
3. důvěrná.

Al.Liguori.

Když Attila město Orleans obléhal, byl tam biskupem svatý
Anianus.
jeho přičiněním bylo město nejprv dobře opevněno
a pak i hájeno. Sám předcházeje příkladem důvěrně k Bohu se
modlil a k důvěře i všech povzbuzoval. již měli Hunové města
dobyti; tu Anianus nejprv se odebral do kostela a pak vstoupiv
na hradby, pozdvihl rukou svých k nebesům a prOsil vroucně
Boha () pomoc. A hle, sotva že se pomodlil, povstala bouře
a takový déšť, že nepřátelé musili odtáhnouti. — Přišli sice ještě
jednou, a opět již měli města dobytí, an v čas nouze největší ku
pomoci přichvátal Aetius a město osvobodil.

4. vytrvalá.

Svatý

Karel

Bor. za času moru zao'patřoval v Miláně víc

než tři tisíce lidí po několik měsíců, pak prodal všecko stříbrné
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náčiní. ano i postel svoji dal don'éstí do nemocnice. Pak, ježto
mor strašně řádil, postavil po ulicích oltáře, aby skonávající mši
svaté přítomni byli. Sám pak modle se, zástupem procházel město,
popelem jsa pokryt a bos. v ruce kříž, v očích slzy. A hle, mo
dlitbou vytrvalou najednou mor přestal.
Veverky: Sbír. káz.

5. ve jménu Pána Ježíše Krista.
]llodh'tba dceřina za otce jest vyslyšena.

Když se vjednom městě missie konala, přišla k zpovědníku,
an právě muže zpovídal, jedna dívka a oznámila mu, že k její
a matky žalu otec na missie hubuje, ač'sám má velkou nutnost se
jich súčastniti. Proto žádá matka o radu. Missionář jí klidně odvětil:
»Milé dítě, můžeš ry sama pomoci. Vždyť víš, jakou moc Kristus
modlitbě dal. Budeš-li se s celým srdcem, vytrvale a ve jménu
Pána ]ežíše Krista modliti o spasení otcovo, budeš vyslyšena.
Vždyť Sám Kristus tak přislíbil.< Za několik dní přišla dívka zase
a oznámila s pláčem, že otec zuří ještě více. Tu vážně pravil
kněz: »Na tom jsi ty vinna, kdybys se' byla důvěrně ve jménu
Pána ježíše modlila, byl by se byl otec tvůj obrátil. Proto jdi a
modlí se znova. Dívka až k slzám dojata poklekla před obrazem
Matky Boží a modlila se vroucně za otce. Za dva dni se otec
obra'til a činil opravdové pokání.

Himmelskrone.

Máme se modliti neustále.

Blahoslavený

Bonavita,

kovář. již od útlého mládí,

necht chodil, nebo seděl, pracoval neb odpočíval, doma i mimo
dům, ustavičně s Bohem rozmlouval, takže ani nevěděl, co se okolo
něho děje.

'

*

*

*

Sv. Martin, biskup tourský,

Škola B. Srdce 1871.

ipři práci se modlíval,

ba bojuje boj poslední, any údy 'mu již tuhly, pohyboval ústy
'a nepřestal se modliti, pokud duši svoji neodevzdal Pánu.

Fuhlrott.

2. O modlitbě Páně.
Modlitba Páně podobá se krásně bohaté kytici libých květů,
pěkné sbírce krásných plodů, které uzrály na božském Srdci
Páně. Kristus ježíš Sám natrhal je, uvil, a dal nám je jako posilu,
jako lék proti rozličným mdlobám, nemocem a slabostem. Sedm
vznešených plodů obsahuje tato převzácná kytice Spasitelova, tolik,
kolik proseb jest v Otčenáši. A v každé prosbě obsažena jest vý
borná léčebná síla, jež duši naši zajisté [zdárnč prospěje, když
tuto prosbu pozorně rozjímáme a nábožně' Otci nebeskému před—
nášíme. Předmluva této krásné modlitby zní:
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Otče náš, jenž Jsi na nebesích.

Chudý rolník přišel požárem, krupobitím ajinými nehodami
o všechno své jmění. Denně cítil víc a více tíhu bídy; chodil
s hlavou svěšenou, manželka a dítky jeho naříkaly a lkaly. nebot
neměly někdy ani tolik, aby mohly utišit svůj hlad. Odnikud neky—
nulo žádné pomoci. Konečně mu napadla dobrá myšlénka: jdi
do města a popros tam o pomoc bohatého a dobrotivého knížete
jak sobě usrnyslil, tak i učinil. Cestou přemýšlel: Co pak tam
jenom řeknu onomu dobrotivému pánu, jak pak ho oslovím, abych
nechybilř Tuto otázku předložil si cestou mnohokráte, a přece
nenašel na nic odpovědi. již vchází do města, stojí u knížecího
paláce, již vchází do vnitř, a přece ještě neví, jak by sobě počí
nati měl, a jak by knížete měl oslovíti, až k němu bude připuštěn.
Pln veliké obavy, kráčí zvolna po nádherných schodech, prochází
dlouhou chodbou a posud v úzkosti srdce táže se: Co jenom
řeknu? Najednou uzří na konci chodby pootevřené dvéře, jimiž
se chodilo do domácí kaple knížecí. Dveřmi bylo viděti až k sa
mému oitáři. -»Stůj l<<pravil sám k sobě, ubohý rolník, »k žádnému
knížeti světskému nepůjdu, vždyť. ani nevím, jak bych ho měl
osloviti, jak mu svóu prosbu přednésti. Raději se obrátím se svou
prosbou k Pánu nejvyššímu. O něm vím, jak ho osloviti mám;
k němu mohu jenom říci: »Otče náš, jenž jsi na nebesích,< aOn
jest spokojen..:c jak sobě usmyslil, tak učinil. Volným krokem
vešel do kaple, poklekl hned u dveří pod oratoří knížecí, a vroucně
se modlil. Přednesl Bohu všechno, pověděl mu upřímně, co ho
souží a trápí, a prosil vroucně v nouzi a úzkosti své, aby mu
pomohl. V horlivosti, s jakou modlitbu svou konal, nebyl sobě
toho ani vědom, že se polohlasně modlí, a nepovšimnul sobě, že
na oratoří právě kníže onen se nacházel, k němuž s prosbou
o pomoc se chtěl uchýliti. Ten slyšel celou vroucí modlitbu chud'a
sovu. Tento pak, pomodliv se, povstal s lehkým srdcem, a aniž
by byl pomýšlel více na to, aby se u knížete dal ohlásiti, vyšel
ven z kaple a zaměřil zvolna k domovu. jaké však bylo jeho
překvapení, když, přišed domů, uzřel všechny své, jak mu s ra
dostí vstříc a s-jásotem volají: »již jest konec naší nouzi! Kníže
pán nám poslal z města peníze apotravu. již nebudeme více strá
dati . S vděčnou tváří pohlédl těžce zkoušený muž vzhůru k ne—
besům, k Pánu nejvyššímu, kterého smí každý z lidí osloviti
důvěrně: »Otče náš, jenž jsi na nebesíchía
Vychovatel 1896.

První prosba zní: Posvěf se jméno Tvé!
Svatý Tomáš Aquinský, aby uká'žal, v jaké krásné sou—
vislosti všechny prosby Otčenáše jsou, jak velemoudře modlitba
ta jest složena, podává výklad následující: Předmětem našeho
žádání a modlení jest předně účel života našeho a co k účelu tomu
vede. Učelem života našeho jest Bůh, k němuž dvojím způsobem
v modlitbě své máme směřovati. Zádati máme jeho vlastní oslavy
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a pak požívání jeho slávy. Prvá prosba jest výrazem lásky, kterouž
Boha Samého v sobě milujeme, druhá pak výrazem lásky, kterou
sebe v Bohu milujeme. Protož zní prvá prosba ()tčenáše: Posvět
se jméno Tvé. a druhá: Přijď nám království Tvé. Prosíme, aby
křesťané pravého Boha poznali a vyznávali. již staří pohané po
znávali, že kdo v bohy nevěří, také jich nectí; a kdo bohů nectí,
že dává pohoršení mladým lidemsNebot kdo nevěří v Boha, ten
sobě nebude vážiti ani lidí. Proto vyhnali Athénští filosofa Prota
gora, neznaboha, z města. Ve středověku nevěra a zrada vlasti
kladeny na jeden stupeň a trestány smrtí. A aby u nás nevěra se
nešířila, proto voláme: »?osvět se jméno Tvé a
Ibidem.

Druhá prosba: Přijď kralovstvi Tvé!
Zůstal v řádě.
jistý velmi učenýjinoch vstoupil do řádu sv. Františka. Tu ho
navštívila matka a se slzami v očích prosila, aby, ježto poslední
haléř na jeho studovánía vzdělání obětovala, v klášteře nezůstával,
nýbrž jinému stavu se věnoval, aby -ji mohl podpórovati. Syn,
obměkčen slzami matčinými, chtěl ji .uposlechnouti. Prve však.
pomodlil se Otčenáš, a tu mu pravil vnitřní hlas: »Což nenazýváš

mne Otcem svým, nejsem jáiOtec'tvé

matky, a nebudu seotvou

matku starati? Připrav jí království mé a dosti jsi učinilla _
A jinoch přemýšlel ještě okamžik a pak se rozhodl —- by matce
království Boží zjednal

zůstati v klášteře.

Sv. Antonín.

Listy vědecká.
() správě zádušního jmění.
Hlavnější sem spadající předpisy a ustanovení.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

B) 0 hospodaření se zádušním jměním.
(Pokračování).

Pouze s povolením konsistoře n esm ějí kostelní a nadační
kapitály u patrona na úrok býti uloženy. Nejv. rozhodnutí ze
dne 18. října 1792; dv. dekret ze dne 22. srpna 1822 č. 18.654.
Dle dv. dekretu ze dne 24. července 1800 č. 9932 jsou takové
zápůjčky bez povolení řízení zemského zakázány.

Tytéž předpisy mají platnost, chce-li si někdo

jiný

než

patron ze zádušní pokladny peníze vydlužíti. s tím toliko rozdílem,
že vedle povolení církevního a zeměpanského vyžaduje se k tomu
též svolení patrona?) Dv. reskript ze dne 9. října 1724.

N edoplatky
z kostelních kapitálu, po případěi z ná
jemného ze zádušních pozemků, mají se vždy co nej dříve
v y u p o m í n a ti a do zádušní pokladny za příčinou zúrokování
těchto peněžitých obnosů odvéstí, jinak povinen je zádušní účetní,
je-lí v tomto _ohledč líknavý, z každého nezaplaceného zlatého

konv. m. zapraviti j edc n krej ca r konv. m. po k u ty do
zádušní pokladny, kterážto úhrnečná pokuta má se mu z jeho
honoráře za vedení zádušních účtů srazíti. Cub. nařízení ze dne
16. ledna 1795; vynesení praesidia česk. gubernia ze dne 28. listo
padu 1828 čís. 5413 a gubern. dekret ze dne 31. ledna 1834
č. 4415.

Na konci roku v zádušních pokladnách vybývající hoto

vosti

mají býti

zúročeny,

a má se důrazněkrajskými

*)Sr0vn. níže uvedený patent ze dne 18. října1792 aostatní tam cito

vané vládní předpisy, ]CŽvesměs k tomu prohlédají, že soukromníkům
smějí zádušní jistiny je n tc h (1y se zapůjčíti, když je o jisto u a s p o | 6
h ! i v ou hypothcku postaráno.
Rádce duchovní.

40
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úřady (nyní c. k. okresním hejtmanstvím) o to pečovati, aby z a—

pravování úroků se neprotahovalo,

kdyžje vrchnost

zároveň

patronem,

zvláštětehdy,

a vícekostelních

pohledávek z a n í v á z n e.“) Nařízení česk. gubernia ze dne
3. srpna 1795 č. 22.487.
Dlužníkům náboženské matice, kteří (1r o k y ř á d n ě n e

platí,

má býti kapitál ihned

vypovězen.

Dv. dekret ze

dne 17. ledna 1792 č. 85 (uveřejněn gub. nař. ze dne 16. února 1792
č. 4382).
Jestliže usedlost (hospodářství, dům atd.), na niž váznou
nadační neb jiné, v e ř ej n ý m fo n d ů m náležející kapitály, v i c

a více se zadlužu

l e, má Správa zádušníhojmění na spla—

ce ní k a pi tál ů, třeba byly v první hypotéce pojištěny, pod
vlastním z toho odpovídáním, v ž d y n a l é h a t i, poněvadž hrozi
takovým kapitálům nebezpečí. Dekrét dvorní kanceláře ze dne
17. ledna 1792 č. 27.

Kostelní i nadační kapitály mohou býti u s o u k r o m ní k ů

na úroky,

v zemi obvyklé, uloženy, když je pro tyto kapitály

pragmatikální

hypotéka

zajištěna.Dv. dekret ze dne

28. října 1791 č. 3150 (uveřejněn gub. nařízením ze dne 1. pro—
since 1791 č. 35.665); gub. nař. ze dne 23. května 1794 č. 14.910.

-- Vsecka sem spadající přečetná nařízenií') prohlédají vůbec
k tomu, aby kostelní a nadační kapitály pouze na jist é h y p o

téky se půjčovaly,a aby pragmatikální

vkaždém případěnáležitěvyšet'řena

jistota

a zabezpečena,

zádušní jmění jakýmkoli způsobem škodu nevzaloď)

byla
by

V ohledu

') Zadržené roční dávky a platy, jichž má někdo pohledávati, rovněž
i nezapravené u r o k y ze zapůjčeného kapitálu pomijejí ve t ř e c h le t e c h;
samo právo k nim pomine promlčením, když se ho neužívá po 30 let. Zák.
obč. ši l480ýSrovn, dv. dekret ze dne 21. listopadu 1812 č. 1016, jenž mimo
to takto stanoví: »Třeba ale nezapraveně úroky z kapitálu, jichž někdo po
hledávati má, dle % 1480 obč.. zák. vůbec ve třech letech promlčením po
minuly, mohou nicméně takové úroky r o z m n o ž i t i s e a ž n a o b n o s

kapitálu

. . ., když věřitelalespoň každý třetí rok dlužníka kromě soudu

o úroky upomínal,

a dlužník,

omlouvaje se nebo prose o shovění

nebo o prodloužení dluhu a p., výslovně nebo mlčky k tomu se přiznal,
že má věřitel právo, úroků žádati, neboť tímto způsobem se promlčení ne—
zapravených úroků dle % 1497 obč. zák. přetrhujex
_

Úroky z veřejných

dlužních

úpísů propadnoupo uplynutí

šesti roků, počítaje od té doby, co byly tyto úroky splatné. Nejv rozhod
nutí ze dne 14. ledna 1860. Původně propadly takové úroky dle nejv. roz
hodnutí ze dne 1. ledna 1812 teprve po třiceti
letech.
K promlčení nějaké knihovní položky nepostačí, aby již třicet let
vázla, nýbrž vyžaduje se (dle %1479 obč. zák.) mimo to třicetileté
n e

používání

nebopo tak dlouhoudobu zachovávané

mlčení t. j.

aby věřitel během této doby ani zapla cení kapitálu a ni úroků nežádal.

Rozhodnutí n ej v. so udu ze dne ll. března 1874 č. 1803.
“) Srovn. jaksch,
díl 3. a 8. pod zahlavím: »Kapitalienc.
') Tak stanoví na př. patent ze dne 18. října l792, že před zapůjčením
kostelních, nadačních nebo sirotčich kapitálů má se dříve jak sluší zjistiti,
že dům ——jenž tvoříti má hypotheku ——není přes polo vin u, panství

pak nebo pozemek přes dvě třetiny

jeho skutečné

ceny již za

dlužen, při čem se mimo to nařizuje, že třeba vždycky před udělením po
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tom stanoví též š 50. zákona ze dne 7. května 1874 čis. 50:
„V příčině ukládání pod úroky jmění zádušního a prebendního,
jakož i jmění církevních ústavů (fundaci a podobných zřízení),
jest pravidlem, co se týče ukládání a výminek zjištění, to, co je
nařízeno ku prospěchu osob, pod zvláštní ochranou zákonů po
stavených. “
Patron kostela, vrchnost a političtí úřadové odpovídají z toho,
aby zádušní jistiny dle předepsaných norem u soukromníků na
jistou hypotéku se ukládaly a pragmatikálně byly pojištěnyř) (lub,
nařízení ze dne 23. května 1794 č. 14.910.
Příslušné úřady mají co nejbedlivěji toho dbáti, aby u sou
kromníků váznoucí kapitály n á b o ž e n s k é h o fo n (1u v usta—
novených lhůtách náležitě byly Spláceny, v kteréžto příčině má se
proti liknavým dlužníkům přísně zakročiti. Dv. dekret ze dne
29. prosince 1789 č. 1721, prohlášen gubern. nařízením ze dne
3. února 1790 č. 922 ('3181).
Zádušní účetní odpovídají přísně z toho, aby kostelní kapi

tály rychle

a správně

se zúročovaly,

jinakjsoupo

vinni každou, jejich vinou neb průtahem v z eš l o u sk 0 d n k o
s telu n a h r a d i t i. Dekret dv. kanceláře ze dne 13. srpna 1840
č. 25.317; gub. nař. ze dne 28. listopadu 1828 č praesid. 5413;
nař. česk. místodržitelství ze dne 10. října 1866 č. 26.442.
K těmto důležitým nařízením měli by dozorčí orgány zá
dušního jmění bedlivě prohlédati a v pádu potřeby průchodu jim
zjednati. Zkušenost, bohužel, dosvědčuje, že v zádušních poklad

náchzůstávají ladem ležeti často značné, nejednou
i m n 0 h 0 tisíc obnášející hotovostí, čím je zádušní pokladna
o všecky, z těchto hotovostí, kdyby řádně byly zúročeny, vypa
volcni k uložení takových kapitálů pravou

cen u dotyčné hypotheky

náležitě a úplně zjistiti a tak prokázati, aby o tom nebylo nižádné pochyb
nosti. Dv. dekret ze dne 4. srpna 1802 č. 25.784, ze dne 16. října 1802 č.
1350, kterážto nařízení pozdějšími dv. dekrety, jako na př. ze dne 13. května
[803 č. 4364, ze dne 27. října 1803 č. 18.523 a ze dne 5. června 1805 č.
10.419 ještě obšírněji se vykládají a zemskému úřadu jejich šetření vážně

připomíná. Srovn. ]aksch

n. u. m. — Dle cís. patentu ze dne 9. srpna

1854) č. vl. l. 208) g_l96 třeba cenu nemovitých hypothek,

na něž má býti

zapůjčen zádušní kapitál, z pravidla s o udním
odhadnutim zjistiti, leč by
se mohla cena takové hypotheky posouditi z úředního katastru nebo z po
zemkové daně. Má—litvořiti hypotheku dům, jenž není z ohn i v zd or—
n e h o materiálu vystavěn, n em ů ž e se na jeho cenu vůbec dbáti, nýbrž
pouze na cenu pozemku, _na kterém dům stojí. ;: Nebude od místa připo
jiti tuto následupcn důležité rozhodnuti nejv. soudu ze dne 14. ledna
1881 č. 10.034, k této věci se vztahující, jež zní takto:

jakou věc bud', v yso ko nebo nízko

»Odhadci, kteří nč

odcení, jsou zodpovědní za škodu,

jež osobě třetí z_toho vzejde. Kupní smlouvy a úřední odhadnutí věci
v témže místě nejso u dostatečným základem, by cena věci byla zjištěna,
Důkaz přehnančho odhadnutí nějaké věci třeba podati novým
odhad
nutímx
6) Dle nejv. rozhodnutí ze dne 20. dubna 1839 mohou se kostelní a
nadační kapitály soukromníkům (ovšem vykáží-li se jistou hypothekou) na
přiměřené úroky zapůjčovati. Gub. nařízení ze dne 20. září 1839 č. 51.017.
4010!
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dající úroky proti všemu právu zkrácena.“) Poněvadž se v tomto
ohledě nejedny nedostatky v zádušních účtech vyskytují, nebude
od místa, dotknouti se obyčejnějších vytáček, jichž některé patro—
nátní úřady, byvše na tyto závady upozorněny a za jejich odstra
nění požádány, užívají.
'
1. Po skončených výplatách a zapravení všech daní (země—
panských, zemských, okresních atd.) bude vybývající pokladní
hotovost na úroky uložena 7), aneb státní dluhopisy za ni ukou
peny. Tak zní nejednou »ospravedlněníc, poražmo »objasnění<<
patronátního

úřadu. ——jak

pravdivé jedno i druhé bývá, doka—

zuje nejlépe ta okolnost, že vykazuje zádušní pokladna po uply
nutj celého roku často tutéž, ano mnohdy ještě větší Iadem Ie
žÍCI hotovost, než v předposledním účetním roce, následkem čeho

utrpělozádušníjmění ještě

větších

ztrát

než v roce

p ř e d e š l é m.8) Takový výklad podal sám patronátní úřad k svému
»objasněníc a »ospravedlnění-z!
(Pokr.)
") jmění zádušní třeba zvláště za našich dnů bedlivě střežiti a co nej
svědomitěji s ním hospodařiti, ježto

a) hodnota

k l e s aj í;

peněz

a úroky

z kostelních jistin čím dál více

b) podobně klesá přizavládlé hospodářské tísni nájem

ze záduš

n ic h pozemků v značné míře, a, dostaví-li se jen částečná neúroda, klesne
ještě více aneb nezapraví se vůbec,
,

cl potřeby kostelní, časovými poměry vyžadované, stále
i v cenách nemálo stou

semn oži

paj í, zvláště, uváží—lise, že hod n ota

k 0 st jejich při tom ustavičně klesá

čuje -—čím dál špatnější;

a j a

a stává se '—r—
jak zkušenost dosvěd—

d) stavební opravy zádušních budov všeho druhu zdražují
se při
úžasně stoupajících cenách stavebních hmot, jakož i pře h n a n ý ch p o
žad av cích řemeslníků a dělnictva téměř co rok, kterážto okolnost padá
tím více na váhu, protože práce n e ko n aji se již dávno tak důkladně jako
za dob minulých, a že stavební opravy bývají mnohdy — díky )pOkl'OkUc
novověkého stavitelství a »svědomitostic moderních stavitelů s jejich »sou—

spřežencic _ dosti ch atrné, jež nemaji trvání. Mimo to je všeobecně
známo, že konají se podobné opravy mnohdy v čas zcela n evh odn y a
pro stavbu, byt' sebe menší, n epřízn i vý;
e) posléze uvaleny byly v poslední době na jmění církevní daně
druhdy nebývalé a břemena
všeho druhu, jež jmění ono valně ztenčují a
časem vyčerpati je hrozí!
7 Mimochodem budiž zde připomenuto, že dle cís. patentu ze dne
9. srpna 1854 vl. !. č. 208 nesmějí
se ve spořitelnách větší kostelní jistiny
ukládati než v obnose 525 zl. r. m., poněvadž takové a podobné peněžní

ústavy vyžadovanépupilárni

jistoty pro zádušníjmění n e poskytuj

í,

kteréžto nařízení bylo obnoveno výnosem česk. místodržitelství ze dne 23.
listopadu 1892 č. 132.932 a c. k. ministerstva kultu ze dne 15. března 1897
č. 4066. Srovn. ordin. list královéhrad. z r. 1897 str. 114.
„) Dokladů mohla by se, bohužel. uvésti celá řada, třeba jen bedli

věji prohlédnouti & porovnati zádušní účty některého majetnějšího kostela
za několik posledních roků.

4+3?

Za jakých podmínek činí katolický kněz důchody
církevní svým majetkem a jak má a smí o něm
disponovati. *)
Píše FR. vonNou'r,

děkan v Žlunících.

Důležitost poradní látky odůvodňuje a nevymáhá toho, aby
chom alespoň v krátkosti si k mysli přivodili, jak a za jakým
účelem jmění církevní povstalo. již skutkové ap. vypravují, »že
měli tehdáž věřící všecky věci společné . .. a kteří měli pole nebo
domy, prodávajíce přinášeli peníze za ty věci, které—prodali a
kladli je k nohám apoštolů.: 4, 32—37.
Bylo tedy dobrovolné darování první pramen jmění církevního,
jež sv. apoštolům do správy svěřeno bylo. jmění toto během času
rostlo odkazy, dědictvím a rozličným nadáním k účelům církevním
jakož i pozdějšími desátky na výživu duchovních odváděnými.
Však i nemovitého jmění dostalo se Církvi od zbožných dárců
a fundatorů; nebylo pak kromě násilníků lupičských Církvi se
žádné strany nikdy popíráno právo, jmění nabývati, držeti a spravo
vati, jakž i také nejnovější zákony státní v Rakousku z r. 1874.
přiznávají.

Majetek ten přináleží v širším smyslu Církvi všeobecné (domi—
nium universale), v užším smyslu pak jednotlivým kostelům, církev
ním ústavům a jednotám atd. (dominium particulare.) Nazývalo se
proto jmění církevní »patrimonium Dei vel Christie a tudíž za
svatokrádež prohlašováno bylo všeliké zadržování neb uloupení
majetku církevního. Všechny příjmy jmění církevního rozdělovány
byly za starších dob„ jak i ze životopisu sv. Vojtěcha známo, na
4 díly: pro biskupa, duchovenstvo, kostely a chudé; tak nařízeno
všeobecně pap. Gelasiem. Později, když rozděleno bylo jmění
církevní mezi jednotlivé kostely a beneíicia, přiřknuto bylo duchov
nímu jakož správci toho kterého kostela “právopožitečné, tak sice,
že jmění samo at movité či nemovité zůstalo jměním kostela neb
beneficia, a jen (roční) důchody z' něho vyplývající částečně neb
celé staly se majetkem beneňciata a k těmto důchodům také
táhne se otázka konferenční.
Mám za to, že tato otázka konferenční položena byla ne tak
pro nějaké theoretické, vědecké pojednání, jako spíše, aby nám na
mysl uvedeny a živeny byly zásady Církve katolické, dle nichž
kněžím v záležitosti té jest se říditi. Poněvadž pak zásady ty více
méně všem povědomy jsou, nebudu je široce rozebírati, ale stručně
připomenu ustanovení a předpisy od vrchnosti církevní vydané
jakožto základ k dalšímu rozhovoru a k praktickým vývodům,
jež z nich učiniti lze.
*l Otázka konferenční v diecési Královéhradecké.
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Rozpadá pak se celá otázka na dva odstavce, z nichž

1. jest: Za jakých podmínek činí katolický kněz
důchody církevní svým majetkem?
Tu platí základní pravidlo: »Beneňcium (stricte dictum seu
praebenda) datur propter officium.: Nebylo také do XI. století
vůbec žádného beneíicia bez závaznosti ku konání jistého duchov
nvho ofňcia; a i potom alespoň recitování církevních hodinek
zůstalo závaznou povinností každého uživatele duchodů církevních,
byť zde onde jiná officia z nutnosti poměrů na čas neb na vždy
odpadla. Vysvítá toto základní pravidlo z definice beneficia, jež
zní: Beneficium est jus perpetuum percipiendi fructus ex bonis
Ecclesia propter officium spirituale licclesiastica auctoritate consti
tutum. Proto tak zvaná sekularisace beneňcii církevních a zrušení
závazku duchovních povinností s nimi spojených jest svatokrádež,
a uživatele těch statků církevních propadají ipso facto exko
munikaci.
První tedy podmínka k získání si důchodů církevních jest
způsobilost k officium a posvěcení i zplnomocnění k němu, aby
sluha Církve přijav platně ofůcium, nabyti mohl i beneňcium. Tu
jest třeba, zmíniti se o irregularitě a její následcích vzhledem
k beneůcium, o čemž rozhodlo Tridentinum (XXII. 4 de ref.),
že irregularita předcházející činí vinníka neschopným k platnému
dosažení beneficia, »ita ut collatis beneficii irregulari facta sit ipso
jure nulla; irregularitas vero consequens ex crimine orta bene
hcio iam obtento ipso facto non privat, sed requiritur sententia
ledlClSJ
jelikož beneůcium datur propter ofňcium. jest posvěcení
k tomuto ofticium (ordo) conditio. sinequa non obtinetur juste
beneficium. Má proto autoritativní rozhodnutí sv. Stolice 0 ne
platnosti svěcení (ordinis) kněží anglické církve důsledně míněné
v zápětí, že tamní biskupové a kněží statky církevní neprá
vem drží.
Musí však toto officium duchovní beneňciatovi od církevní
vrchnosti s jurisdikcí a missí odevzdáno býti (collatio et institutio
canonica), aby nabyl tak práva. úřad svůj konati, čilijak právníci
římští říkají, jus in re. »quiá absque hac institutione oflicium sac
rum, ad quod desígnatus est. nec in spiritualibus nec in tempora
libus administrare queat; nec consuetudo contraria induci possita
(c. 7 dc Consuet.).

Reg. ]ur 1. in 6. pak výslovně dí:

»Beneň—

cium ecclesiasticum non potest licite absquo institutione canonica
obtinerilA Beneůciat při té příležitosti skládá vyznání víry a při
sahu v ruce biskupa a vykoná se investitura, od které doby na
bývá beneůciat práva na důchody církevní, jak i pražská Synoda
uvádí, rkouc: »Quia jus percipiendorum-beneficii í'ructuum ex ca
nonica institutione derivat, dies. quo ad beneůcium promotus
institutionem canonicam adeptus est, ab Episcopo signiňcabitur
regimini fundum religionis administranti tamquam terminus, ad—
quem vacatio beneficii pertingita (str. 26h. 7—Ovšem že simoni
stické uchvácení beneficia nejen exkomunikací papežskou stíháno
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jest, ale takový uchvatitel simonístický důchody beneíicia si při
vlastniti nesmí a přijaté vrátiti (restituovati) jest povinen, »cum
adoptio beneůcii simoniaca est ipso facto irritac (Extrav. Cum
debesta bile de simoniaca.)
V užívání důchodů církevních oprávněném setrvává beneňcíat,
dokud věren Církvi úřad svůj svědomitě zastává a z něho “du
chovní vrchností složen není. Zločin odpadnutí od Církve (apo—
stasia, schisma, starokatolictví atd.) ipso facto zbavuje práva na
důchody beneňcia. Též zaviněná suspense a beneficio odnímá
suspendovanému právo na důchody církevní. ——
Kdo pak právem
požívati chce důchodů církevních, jest povinen svědomitě plniti
i officium, pro které beneňcium obdržel; k povinnostem všech
kněží přináleží i brevíř a to z posvěcení samého, jak vyjádřil se
papež Benedikt XlV. řka: »Cohaeret ordini sacro diurnum pensum
horarum canonical-uma Beneňciat pak každý nejen že pod těžkým
hříchem k recitování brevíře jest zavázán, ale zanedbá-li toho, po
vinen jest restituovati z přebytečných požitků a to za matutinum
a laudes polovičkou a za ostatní hory dohromady též polovičkou,
za každou menší horu pak neb kompletář jednou šestínou, jak
ustanovil papež Pius V.auvádí sv. Liguori (n. 15l.) Alexandr VII.
pak zavrhl proposici: »Restitutio a Pio V. imposíta beneficiatís
non recitantibus non debctur in conscientia ante séntentiam decla—
ratoriam judicis. eo quod est poena.: Mezí výjimkami omlouvají
cími uvádí se nemoc neb slepota a slabost zraku, a biskupové
,mají právo recitování brevíře vyměníti za modlitbu sv. růžence,
o kterou stálou výměnu však žádatí se musí.

2. Přistupujeme k druhému odstavci otázky:

jak má a smí kněz katolický o majetku svém z cír
kevních důchodů disponovati?
Ohledně spravování statků církevních vůbec předpisuje pražská
Synoda takto: »Bonorum beneňcialium administratio pertinet ad
beneňciaríum, cui dum sc. Canonum praescriptiones usum fructuum
concedunt, districte ctiam praecipiunt, ut beneňcii substantíam
incolumem conservem Při pronájmu pak pozemků církevních
ustanovuje z opatrnosti, aby pololetní nájemné jako kauce složena
byla do pokladny kostelní, aby ani beneňcium ani nástupce
zkrácen nebyl (str. 258 -—259). Co však týká se majetku kněží
katolických, tu rozeznávají se &) bona patrimonialia b) industrialia'
neb quasi patrimoníalia (na př. stola, stipendia, ze spísovatelství atd.)
a c) bona beneňcialia. První dvojí majetek ponechán jest libo
volnému jích s ním naložení a to dle učení sv. Tomáše (2, 2.qu.
185. a 7.) a dle nařízení Benedikta XIV. i dle rozhodoutí pap.
poenitentiarie (9. srpna 1821 a 9. ledna 1823.). Však ani bona
beneůcialía nejsou úplně vyloučena ze svobodného s nimi naklá—
dání se strany kněží jakož samoprávných uživatelů jejich; ano
Synoda pražská odvolávajíc se na vládnoucí zvyklost v zemi naší
a na ustanovení novější, výslovně přiznává duchovním světským,

že is majetkem tímto svobodně dísponovati smí, přece však
dokládá, jak by ho použiti měli, řkouc: Quum autem libcrtas
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haec restricta sit conditione adjecta, ut dispositio Fiat secundum sc.
Canones, videant clerici, ut in hoc gravi negotio menti Ecclesiae
et obligationi suae satisí'aciant (Tit. VIll. c. IV.) Týká se to pak
zvláště příjmů nadbytečných (superHua) po uhrazení nutných po
třeb vybývajících. Ačkoliv tedy ohledně těchto příjmů z nadání
obročí plynoucích duchovním světským pro fore externo žádného
obmezení se nečiní, přece poukazuje se pro foro interno na jistá
ustanovení Církve, k nimž zřetel bráti dlužno. A co předpisují
sc. Canones? Odvolávají se na to, jak a za jakým účelem majetek
Církve povstal a že jest to, jak podotknuto, patrimonium Dei et
Christi, pročež také že dle vůle Boží a dle starých předpisů cír
kevních se ho používati má. Obzvláště protiví se Církvi hamtivost
lakotná u kněží, a lid křesťanský také snad každou vadu kněžím
spíše odpustí než neřest tuto. Trpce též o bezstarostné požívavosti
kněží vyjádřil se sv. Bernard (ep. 42 ad Arch. Senon): »Curritur
in clero passim' ad ccclesiasticas curas tanquam sine curis jam
quisque victurus sit, cum ad curas pervenerit.: A sněm Tridentský
taktéž zapovídá, aby z důchodů církevních příbuzní a služební
beneůciatů se obohacovali: »cum et Apostolorum Canones prohi
beant, ne res ecclesiasticas, quo Dei sunt, consanguineis donent,
sed si pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant: eas autem non
'distrahant nec dissipant illorum causa“ (Sess. XXV. 1ref.) Abych
však starých ustanovení Církve uváděti nemusil, připomínám opět
Synodu pražskou, která s odvoláním se na stará pravidla Církve
výslovně di: »Mens autem Ecclesiae semper fuit, cuncta, quae
fidelium pietas Deo dedicavit, vel ministerii sacri necessitatibus
honeste sublevandis ordinavit, eo insigniri charactere, ut in alium
nisi sacrum et pium usum illa convertere nefas sit.< (TitÍ VIII.
c. 14.)

A dále uvádí: »Sacri Canones claris et gravibus verbis obli—
gationem inculcant benehciaris, ut fructus beneficii. . . a susten
tatione decenti superiluos ad causas pias elargiantur.: (I,. c.)
A kterésjsou ty piae causae? Těch jest bez počtu a dolé—
hají tím usilovněji, čím více mizí živá víra a stydne účinná láska
křesťanská ve společnosti lidské. Leckde marně a s žalem čeká
opuštěný stánek Páně na dobročinné přispění věřících a na povin
nou pomoc svých patronů; neujme se ho ani duchovní strážce
jeho? Rozervanost poměrů socialních vymáhá urovnání hmotného
i mravního; není—lipotřeba, aby zasáhl tu i duchovní lékař?

Výkřik nouze a bídy lidské dovolává se rychlé pomoci; tisk
katolický hledá ochranu proti střelám nevěry a zpustlosti jedem
zášti kaleným; vlažnost a neuvědomělost náboženská potřebuje
vzpruženíapoučení v mÍSSliChcírkevních; spolky křesťanské spolé—
hají ve svém působení na vydatnou podporu zvláště kněží katoli
ckých A co jest těch nebohýeh mrzáčků, kteří záchranu svou
jedině milosrdenství křesťanskému mají co děkovat! Hle, tolik a
mnoho jiných ještějest těch účelů šlechetných. z nichž ten neb onen
každý zvoliti si může, aby přispěním ze svého přebytečného jmění
dle intence Církve získal si zásluh pro nebe.
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A jako rychlou pomoc za živa vymáhá svědomitost a láska.
na knězi“ katolickém, tak těch šlechetných účelů má na paměti
míti i v závěti své. Až do XIV. století připadlo jmění z důchodů
církevních nabyté po sm'ti kněze samo sebou Církvi; od té doby
ponecháno knězi právo, i o tomto majetku samostatně rozhodovati,
jen když alespoň jistou částku k dobročinným účelům věnoval.
[ v tom ohledě klade pražská Synoda kněžím na srdce, »ne beneficia
eis sint in ruinam et laqueum, sed potius proticiant ad salutem . . ,
neque quid disponant, quod bonae clericorum famae adversum,
offensíoni aut scandalo ansam praebere possitc (Str. 270—27].)
]mění beneňciatů bez závěti odumřelých rozděluje se dle pravidla
již od Synody Pr. zr. 1605 zavedeného mezi kostel, chudé a pří
buzné. Po kněžích bez beneňcií odumřelých dědí dvě třetiny
přátele a jedna třetina chudí. Po řeholnících připadá pozůstalost
klášteru.
Tyto krátké náčrtky, z nichž každý vývody pro sebe učiniti
může, končím napomínáním starého Tobiáše: »Budeš-li míti mnoho,
dávej mnoho: jestliže málo míti budeš, také i z mála rád udělo
vati hled'. Odplatu zajisté dobrou shledáš sobě ke dni potřeby.
Tob. 4, 9, 10.

“ží—)$%—

Učení některých svatých otců a spisovatelů
církevních IV. století o životě posmrtném.
Historicko-dogmatická studie. ——
Napsal Dr. Al. Soldát.

(Dokončení)

Šlřejí mluví ve příčině našeho dogmatu druhý ze slavného

trojlistu kappadockého, bohoslovec katexochen, sv. Reho ř, biskup
Nazianský.
1) V dogmatických zpěvech, řečcch, epitaňích a ně
kterých listech zračí se víra doby jeho. neboť je representantem
všeobecné víry církve řecké ku konci 4. století. 0 očistci věří,
že nemůže býti účasten Božství, t. j. blaženého patření ten, jehož
duši oheň očistcový od poskvrn neočistil (oratio pro mortuis).
Duše spravedlivých však, které časné tresty již zde odčinily, patří
ihned

na

Boha

(oi. Tč; gas-A951; lén/.cz). Má tedy

ve příčině té

náhled, jehož se Církev západní až do papeže Benedikta XlI.
nedodělala. 2)
Blaženost nebeskou líčí (řeč 16. c. 9.), jako světlo neskona
lého jasu, v němž patřiti budeme na Trojici Nejsvětější; světlo
to bude pojidlem naším s Bohem. jako blaženost věčná jest, tak
') Bibliothek der Kirchenvíiter. Kempten 1874 přeložil Róhm.
“) Teprve Benedikt XII. konstitucí »Benedictus Deusc r. 1336 deli
noval, že duše spravedlivých ještě před z mrtvých vstánim těla blaženosti
nebeské jsou účastny. Denzinger linchirid. p. 129.
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i tresty (orat.'16. c. 7.), a jsou neodvolatelny, nebot není v životě
budoucím pokání, není polepšení pro zavržené. Pro život vezdejší
určil Bůh práci, pro budoucí odměnu.
Cím jest západu sv. Augustin, pokud týče se všestranného
propracování eschatolog. dogmatu a soudobé tradice, tím jest

východvnícírkvi sv. Rehoř NyssvenskýŘ)

Basil byl mužem

činu, Rehoř Naz. mistrem slova, Rehoř Nyss. mistrem hluboké
myšlénky. Oblíbeným thematem jeho spekulace jest křesťanská
nauka o z mrtvých vstání.
jeho rozhovor s umírající sestrou Makrinou, tž Max_oívía
za,:z
Quyj; než á'lasrlošo):_,jcbohatým pramenem k poznání víry světcovy
o poslednich věcech člověka.
Makrina, opírajtc se o Písmo sv. a požadavek rozumu, za
stává trvání života posmrtného, jak Písmo jej vyličuje. Sv. Rehoř
pak na základě filosoňe novoplatonské jí odporuje.
Možnost budoucího sloučení duše s tělem dokazuje z pří
kladu smíšeniny barev, o níž malíř ví, z čeho povstala, a tak
i duše pozná prvky těla svého, s nímž druhdy sloučena byla
(nebot jest v duši jakási tajemná láska k tělu vlastnímu, a ta
dodává duši tohoto poznání), aby po pomíjejícím rozloučení s ním
na věky spojena byla.
Ze jistě z mrtvých vstancmc. dokazuje z vidění Ezechielova,
a to s tělem podstatně týmž, které zde jsme měli (de hom opií'.
c. 27.). Ovšem, že těla těch, kteří očisty nepotřebují, lišiti se budou
od těch, která ještě očištěna nejsou, a očista ta díti se bude
ohněm, aby tak příroda zase vešla ve stav blažený, božský a bo
lesti prázdný (orat. cat. c. 35).
Byla by smutnou ta naše budoucnost, dí Maki-ina, kdyby
mrzák opět s tělem chorým, stařec s údy shrbenými a dítko ži
vora neschopné zase s .tímže tělem, jaké zde měli, vstali. Záda
tedy již rozum, aby těla ožila jednou dokonalá. Tělo, nejsouc
více hříchu podrobeno, nebude podrobeno ani jeho následkům.
jako zrno v zemi, ačkoli shnilo a ztratilo podobu svou, přece
stále trvá i ve změněné podobě klasu, který krásou a bohatstvím
předčí nad zrno, tak také přirozenost lidská smrtí ztratí všecku
nedokonalost, jejíž původem jest hřích.
Duše odloučena jsouc od těla, podrží vědomí o živlech
a prvcích, z nichž tělo povstalo a složeno bylo, a bude jim na
blízku jako strážce jejich, třeba různými pochody přírodními tyto
se byly rozprchly. Duše přece při každém z nich bude, majíc
pevné vědomí o majetku svém, až mocí Boží nastane opětné spo
jení, zvané vzkříšení.
Ve veliké

katechesi

(“Až—roc.;
zamxmtxč;

čas“—(a;) c. 26. dí :- jak

koli tělo po smrti v prvky se rozkládá, z nichž vzato bylo, zů
stanou tyto ve světě, z něhož nezmizí, a svět ten drží mocná
3) Ohler: Ausgcw. Werke des H. Gregor v. Nyssa. Leipzig 1858—9____

Kemptener Bibliothek von H. Hayd 1874.
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pravice Boží.

A víš—lity, co v pravicí své držíš, myslíš, že Bůh

slabším jest tebe a neví, z čeho tyto jsou?
'
V téže katechesi c. 21. učí, že z mrtvých vstání jest nejen
učením Písma sv., ale i požadavkem rozumu, vždyť zlo nutně
musí přestatí, a dobro musí býti odměněno.
K. 22. Kdo připouští počátek stvoření, musí také přípustíti
konec. Tážeš se, proč již nenastal? Protože potřebí jest, aby na
plnil se, dle slov apoštolských, čas, a tato plnost času nastane,
až jistý počet jedinců, který jen Bohu znám jest, život vezdejší
prožije.
Dovolávaje se podobenství o bohatci a Lazarovi, jakož i slov
sv. Pavla ad Philip. 2. 10., dokazuje. že nebe a peklo jest stav,
a že také zavržení dojdou jednou spásy, a nebude než dobré.
Podobnou myšlenku opakuje v katechet. řeči c. 26. Věří,
že tresty pekelné jsou jen medicinálního charakteru, a proto
i tresty démonů odpustítelně. »Děje še jim jako nemocným, kteří
řezání a pálení jsou, aby opět zdraví nabyli.: Ano, má za to, že
i sám původce hříchu bude osvobozen, *) aby s celou přírodou
prozpěvoval hymnus díků Spasitelí svému (ibid. c. 26).
Ze však tímto svým tvrzením sám jíst si nebyl, dokazuje
odpor v téže řeči, c. 40., kde uči, že tresty pekelné jsou věčné, že
jsou ohněm neuhasítelným (sbsššwurau), ne metaforickým, ale sku
tečným, jako odplata nebeská věčnou jest. V řeči proti lichvářům
hrozí těmto věčnými bolestmi, a zná jen (de castigatíone) neko
nečný a bez útěchy nářek na věčnosti. Ovšem, tuto věčnost
jinde zase představuje si jako dlouhé, časové, a proto konečné
periody. v
Sv. Rehoř nedovedl si mysliti úplné odcizení se duchového
stvoření od Boha, nedovedl pochopí i úplné zaniknutí jeho ve zlém ;
Bůh nemůže se zcela od 5 voření odvrátití, a stvoření s vnitřní
nutností musí se jednou k dobrému, božskému, sobě od přiroze
nosti příbuznému zase přimknoutí, a odtud jeho apokatastícké ná
zory. Ostatně také ne zcela jasný způsobhjakým tajůplné učení
podává, je snad příčinou tohoto odporu Rehořova.

Také sv. ]an

C hrys ostom.

patriarcha, caříhradský,

obírá se v četných homiliích posmrtným životem člověka. Tak
v hom. 6. in ep. ad Philip. n. 6. dí: Ze Bůh spravedlivý jest,
vyznáváme všichni, Rekové i židé, kacíři i křesťané. A přece známe
mnohé, kteří hříšně mezi námi žili a bez trestu z tohoto světa
odešli, a jiní zase naopak ctnostné jsouce živi, zemřelí teprve,
když mnohé bědy a strasti zažili. jest-lí tedy Bůh spravedlivý.
a tomu věříme, kde odmění tyto a kde potrestá ony, není-lí
z mrtvých vstání, není-lí pekla, není—linebe?
V homilií »O z mrtvých vstánía dokazuje, že učení Církve

o posledních věcech jest pohnutkou ctnosti, příčinou mravnosti a
a vezdejší spokojenosti. jak může ten, praví nedostižítelný, svatý
') Tato a tomuto podobná mista má sv. patriarcha Cařihradský (jer
manus za zlomyslnou interpolaci Origenistův.
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řečník, kdo nevěří, že jednou z mrtvých vstane a počet vydá ze
skutků svých, pilen býti ctnostného života? Nemá strachu před
trestem ani naděje na věčnou odměnu.
V téže homilii kárá ty, kdož táží se, jak to možno, aby
mrtvé tělo, které již dávno potravou červů se stalo, bylo nyní
podkladem nového organismu aneb i základem života nového
člověka, jak možno takové tělo vzkřísiti? Tam, kde všemohouc
nost Boží tvoří, odpovídá sv. otec, tam netřeba se tázati, netřeba
volat mi); (jak).

Na druhý příchod Páně obrací pozornost posluchačů v ho
milii 14. (k Rím.): Tehdáž otevrou se brány a sestoupí Syn Boží.
Ne dvaceti, ni stem ozbrojenců provázen, ale miliony andělův,
archandělů, cherubů, serafů a s ostatními mocnostmi. Vše bude
plno strachu, ani měsíc, ani slunce nedá světla. nebot zmizí v jasu
(otevřených) nebes. Celé 4 kapitoly věnuje posledním věcem v na
pomenutí padlému příteli Theodorovi, pozdějšímu biskupu Mops
vertskému, aby vzpomínka na ně vypudila ze srdce jeho vášeň,
jíž vzplanul k Hermioně, a vrátila jej askesi.
V kap. 10. líčí hrůzy pekla, které jsou věčné a s ničím na
světě se srovnati nedají. Oheň pekelný stále hoří, neboť těla za
vržených jsou nezničitelna, apřece panuje vněm stále tma (poena
sensus). Než, muka ohně nejsou trestem největším, daleko hroz
nějším trestem je vědomí o tom, co člověk hříchem ztratil (poena
damni).
Podobně o věčnosti trestů pekelných vjedná v hom. 17. na
list k Hebr. n. 5. a v hom. 31 (na list k Rím.), kde, srovnávaje
oheň pekelný s ohněm sodomským, praví: Slyšíš—lio ohni, ne
mysli na oheň podobný zdejšímu. Tento se mění, ale oheň pe—
kelný jest stálý plamen, který nikdy neumírá. Tehdy bude nám
podivně u srdce, až vkročíme do ohnivé té řeky, která u straš
ného soudního místa počíná. Tenkráte zaskřípeme zuby pro bo—
lesti hrozné, a nebude nikoho, kdo by pomoci přinesl. Netažme
se tedy, kde jest, ale jak bychom peklu unikli. Těm, kteří již
za dob jeho 0 jsoucnosti pekla pochybovali, praví v téže homilii:
Kdyby ti, kdo takto mluví, ctnostně žíti chtěli, brzy by o pekle
přesvědčeni byli a nepochybovali by (n. 4.).
Kap. 11. listu k Theodorovi jedná o blaženosti věčné, již
nelze jazykem lidským vypověděti. Oslavená přirozenost lidská,
ztrativsi, co hříchem jako přítěž jí bylo přidáno, bude proměněna
jako druhdy Kristus na hoře Tábor. V nebesích panovati bude
věčný mír, tam na věky s Kristem budeme spojeni, a to nestálo
by za námahu v tomto životě?
jestliže již vědomí o majetku věcí pozemských naplňuje srdce
naše radostí (kap. IS.), oč větší radost pocítímc z vědomí 0 ne—
pomíjitelných darech nebeských. A jako největší dar uvádí v řeči
na sv. Philogonia patření na Boha, na nějž věčně patřiti budeme,
neboť věčně budeme se z přítomnosti jeho těšiti a patřiti, jak
jasem velebnosti Své nebe oslňuje.
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V této příčině zdá se sv. otec odchylovati od dogmatu
a upomíná na zavržené učení Řehoře Palamy. Dogma tvrdí naopak,
že spravedliví v nebi vidí Boha v jeho bytnosti, jasně, tváří v tvář
(const. Benedikti X[I. »Benedictus DeuSec). Měl asi na mysli visio

Dei comprehensiva, které člověk nikdy ovšem účasten nebude,
jak tvrdili pyšní anomeici, které v homiliích svých potíral.
O očistci učí, že muka jeho jsou hrozná, a že lze duším
trpícím v očistci modlitbou pomáhati (in act. ap. hom. 21.).
Zlatý řetěz otců východních, kteří ve stol. 4. šířeji 0 po

smrtném životě se zmiňují,končí s v. Cyrill

Ale x a n d rij s ký,

ač již literární činnost jeho spíše v začátek stol. 5. spadá. jako
druhdy Prozřetelnost božská vzbudila v Athanášovi nejhorlivěj—
šího obhajce Božství Kristova proti Ariánům, tak vyvolen byl
Cyrill k tomu, aby hájil důstojnost Marie Panny, Matky Boží,
proti Nestorianismu. Proto jest přirozeno, že z četných jeho spisů
ovšem nejznamenitější jsou ty, které hájí Božství Kristovo a dů
stojnost Marie Panny, Matky Boží. V poslední ze svých 83 ho—
milií zabývá se. smrtí, příštím Páně a odplatou věčnou. Homilie,
nadepsaná

tis-pí Š'šočov (Lr/ý,; 7.12 71593.Beátacaí; tupoucía;

(dc

exitu

animae, 5) obsahuje tyto hlavní myšlénky:
»Smrti, té se nebojím, neboť způsobuje jen trpkost, ale pekla,
které bez konce trvá, toho červa neumírajícího se děsím. Bojím
se andělů, kteří k soudu přijdou, nebot neznají milosrdenství,
_bojím se hrozného soudu, hrůzné stolice soudní a neúprosného
soudce.
Strach mne pojímá, vzpomenu-li na žhavé proudy plamene,
rozlévající se kolem místa soudního, vzpomenu-li na plamennou
Výheň a ostrost mečů, bojím se bezměrných muk a trestů bez
konce.c
Vťtomto líčení ještě pokračuje a obrací se k duši:
)(), duše, co jsi to učinila, co hanebného spáchala? Běda,
zkazil jsem chrám těla svého, Ducha Sv. Pro časnou rozkoš od
souzen jsem k trápení věčnému, věděl jsem to, však nedbal jsem
toho. Písmo sv. svědectví mi o tom vydávalo, avšak nedbal jsem
toho, četl jsem je a uznával to, co praví, ale žil jsem dále svým
hříšným náklonnostem a rozkoši.c
Popisuje bídu zavržen'ých a věčnou blaženost vyvolených
a znova a znova vrací se k hrůzám, které na odsouzené čekají.
Toho používá, aby vybídl k plnění přikázaní Božích a chránění
se hříchu.
Vše to líčí tak živě, že mimoděk upomíná na sv. Efréma,

který s nemenší dávkou východní fantasie hrůzy poslední líčil.
Také v komentáři knih starozákonních zmiňuje se, ač ne tak
obšírně jako v této homilii, o posledních věcech člověka.
Tímto sv. otcem končí v církvi východní zlatá doba patri
stické literatury, jíž tak mnohé a krásné plody děkujeme, aby
navždy odevzdala palmu i péro Církvi západní.
5) Magon, Patrologiestr.

802.
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Arianism se svými odnoži, nestorianismem a monofysitismem,
již byl přemožen, a třeba tu a tam ještě živořil v pouštích syrských,
nebyl více Církvi nebezpečným nepřítelem. Což tedy divu, že po
utuchl- ten čilý život literární, jehož sekty tyto na východě ne
poslední byly příčinou, aby posledně zastkvěl se ve sv. janu
Damasccnském (j 754), od jehož dob věda theologická na vý
chodě více nepostoupila, a tak s ním i veškerá síla theologie
řecké zdá se býti vyčerpána.
*ě—ŽŠĚĚÉC—Zšn

Právní přítel & rádce.
Snůška praktických hlavně ustanovení a rozhodnutí
\
o věcech z oboru církevního práva.
Pořádá Dr. ANTONÍN BRYCI—ITA.
(Pokračování.)

Povýšením filiálního kostela na kostel farní nenabývá

patronkostelamateřskéhozároveň patronát nad býva
lým filiálním
kostelem,
třeba byl dosudjeho zádušní
jmění spravoval, nebot:
a) patronát tvoří výjimku
a proto musí býti vždy 1)
přísně dokázán
(%4. zák. ze dne 7. května 1874 č. 50 ř. z.),

b) patronát týče se pouze

k ostela

a nikoliv též nově

zřízené farní osady, a není třeba, aby každý kostel měl patrona;
c) dle dekretu dv. kanceláře ze dne 25. května roku 1820
č. 14341 filiální kostely patrona nemají a nepotřebují.'—') Výnos
c. k. ministerstva kultu ze dne 3. července 1875 č. 8045.
*

*

*

jsou-li příjmy farního obročí větší,

než zákonem ze dne

19. dubna 1885 (ř. z. č. '47) Ustanovená pro beneficiáta kongrua,
má se dle Š' 6. tohoto zákona upotřebiti pře b ytku
ob ro č—

ních příjmů k uhrazení pensijního platu (bud'zcela
nebo částečně) dřívějšíhoduchovního správce, poněvadž vyplácí
se pense beneficiátům z náboženské matice a jen potud, pokud
nemůže z důchodů farního obročí býti uhrazena. Správní soud
dne 26. září 1890 č. 2968. — Těžko jest pochopiti: Dle kterého
práva má býti farář povinen, starati se o výslužné svého před
chůdce, který, vstoupiv do výslužby a zřeknuv se svého obročí,

zřekl se ho nejen quoad spiritualia,nýbrž i quoad temporalia,
') Dle církevního práva sluší otázka tato před soud (1u cho vní: cito
vaný však zákon přikazuje ji soudům světským
(%33).
* Že je názor tento mylný, průvodno z našeho pojednání: »O íiliál
nich kostelích: v tomto časopise (roč. IV.), kde bylo na doklad uvedeno

i zásadnírozh odnutí c. k. správního

soudu,

této věci se týkající.
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důsledně zřekl se i všech

nároků

(k řídkým výjimkám, jež

další požitky z tohoto

obročí, jež by také, povinností

se za naší doby též málo odporučují, nepřihlížeje) n a veškeré

s obročím nerozlučně spojených více nekonaje (nam beneňcium

datur propter ofňcium), s dobrým svědomím bráti ani nemohl.
2. Bude-li se dle tohoto názoru rozhodovati, kde octne
se pak svrchovaná zásada, stanovená sněmem Tridentským: »Ut
beneficia sine diminutione con ferantur,<
jíž třeba zvláště za
doby nynější, kdy samo sebou skrovné
příjmyiduchovních
správců v každém ohledu co den klesají,
bedlivě šetřiti? Za

jisté netřeba dokazovati. a) že ustavičně kolísání a klesání
naší peněžnívaluty, b) zdražování
následkem toho veške
rých životních potřeb, c) vždy více vzmáhající se hospodářská
kr i se se všemi toho důsledky a posléze d) svrchované Církvi

nepříznivý časový

proud

ve spojenís náboženskou lh o

stejnosti, liberalismem a materialismem — aťojiných
příčinách pomlčíme — příjmy duchovenstva dojista nezvýší,

nýbrž naopak valně sníží a poškodí,

o čem může každý ne

předpojatý téměř denně se přesvědčiti. — Z toho plyne, že onen
„přebytek obročních příjmů< je za naznačených poměrů veličinou

dosti imaginární a tudížmálo vydatnou,

by z ní mohlo

zapravováno býti salare duchovního správce na odpočinku.

3. Poslézedlužnose tázati,jakého zlepšení kongruy
bylo by se za takových okolností dostalo oněm beneficiátům,
kteří by měli ze svého důchodkového »přebytkuc vydržovati svého
předchůdce? Tu, zdá se, že by se jednou rukou něco dalo, by

se to druhouvzalo;
těžko ubrániti.

dojmu daru

danajského

lze se pak

.;.
František de Paula kard. Schůnhnm,
kníže-arcibiskup Pražský, primas král. Českého.
Narozen v Praze 24. ledna 1844, zemřel ve Falknově
'
25. června 1899.

Osiřeli jsme.
Milovaný, velehorlivý a obětavý Arcipastýř opustil
nás -— _ odešel, aby odplatu vzal za práce, jež ne
unavně ke cti a chvále Boží a ku prospěchu Církve a
věřících konal.

Odpočívá ve velechrámě Svatovítském po boku
svého vznešeného předchůdce. Když rakev ukládali
v temné lůno země » »—
zarosilo se mnohé oko vděčnou
slzou.

Bylť zvěčnělý Arcipastýř dobrého srdce a seznal-li
pravdu, přicliýlil se k ní celou silou. Spolkový kato
lický život podporoval všemožně a těšil se, že za něho
a jeho přispěním tak velice se vzmohl. Neméně dbal
o katolický tisk, uznávaje dobře, jaký význam má v na
šich poměrech.
Pohřeb zvěčnělého kardinála byl slavný, vclikolepý.
Svědčil o vážnosti, jaké se zvěč'nělý kardinál ve všech
kruzích těšil. K pohřbu dostavil se zástupcej. V. císaře

a krále arcivévoda František Ferdinand d'Este. S ním
zavítali též arciknížata Ludvík Viktor a Frant. Salvator.
Průvod pohřební vedl ]. Excel. nejd. kníže—arcibiskup
Olomoucký Dr. Theodor Kohn, provázen jsa všemi
biskupy českými, kanovníky a ncsčetným počtem du
chovních, jak světských, tak i řeholních.
Odpočinuti lehké dejž mu, () Pane, & světlo věčné af
mu sviti. Amen.

Listy homileoickč.
ease
Svátek Stětí sv. Jana Křtitele.
(Neděle XV. po Sv. DuchuJ)

]. jakým otrokem činí člověka hřích; ll. jak ctnost
činí člověka svobodným.
»Bojovati budou proti tobě, ale ne
přemohou, nebot já jsem s tebou,
praví Hospodin, abych vysvobodil
tebe.:
jerem. ], 19.

Ctnost a hřích vždy a všude bojují proti sobě. Bojují proti
sobě zvláště v duši lidské. To všecko jest naskrz proti sobě, co
s rozumem, s vůlí a se srdcem dělá hřích a co ctnost.
Rozum hřích zatemňuje. ale ctnost osvěcuje. Srdce hřích
znepokojuje, ale ctnost upokojuje. A co s vůlí dělá hřích a co
ctnost?
'
Vůli hřích zotročuje, ale ctnost osvobozuje. Nemůže však
hřích vůli zotročovati, aby spolu v otroctví své nestrhoval i rozum
i srdce. A když ctnost osvobozuje vůli, spolu osvobozuje i rozum
i srdce. Aneb abych řekl krátce: Hřích činí člověka otrokem,
ale ctnost činí člověka svobodným. A při tom dnes zůstaneme;
při tom zůstati nám káže, co vypravuje sv. evangelium o dnešní
výroční domácí slavnosti naší, co vypravuje o králi Herodesovi
a o sv. janu Křtiteli. V dnešním sv. svátečním evangeliu obojí
jest doloženo: i to, jak hřích zotročuje, i to, jak ctnost osvobozuje;
první jest doloženo Herodesem, druhé sv. janem Křtitelem. Spa
třujeme sice Herodesa na trůně královském, ale přece jej musíme
pokládati za nejbídnějšího otroka. Proč.> Pro jeho hřích. Nalézáme
sice jana Křtitele v žaláři, v okovech, avšak přece musíme jej po
kládati za muže nejsvobodnějšího. Proč? Pro jeho ctnost.

Poznámet

[. jakým hřích činí člověka otrokem, a
II.jak ctnost činí člověka svobodným.
Rádce duchovní.
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Poznáme tak hřích a ctnost, abychom hříchu tím více se
odříkali a vystříhalí, a ctnosti tírn pilněji vyhledávalí a jí pro
spívali.

Pojednání.
I.

Nešťastný člověk otrok! Otrok nesmí se říditi svým rozumem
i sebe lepším, nýbrž jen rozumem pána svého i sebe pošetilejším.
Otrok jest tvor lidský, s nímž může pán podle libosti nakládati;
jejž může i zbičovati, i prodati, i utratiti. Otrok. maje všude za
sebou hlídače nelidské, bičíky svými jemu kolem hlavy Švihající,
ustavičným třese se strachem. Otrok, vzpomene-li si na útěk, na
vysvobození své, a je-li vyzrazen s úmyslem svým, pak tím těž
šími bývá spoután okovy. Smutné takové otroctví tělesné.
Ale daleko ještě smutnější jest otroctví duchovní.
V duchovním pak vězí otroctví, kdo nějakou žádostí po—
zemskou neb tělesnou má tak vázaný rozum svůj, že soudí ne tak,
jak mu káže rozum, jak jej učí víra, nýbrž jak si přeje žádost
jeho; kdo nějakou náruživostí má tak spoutanou svou vůli, tak
spoutané své svědomí, že nečiní, co sám uznává za dobré, za zákon
Boží, za svou povinnost, ale že činí. co sám zavrhuje.
V takovém trápí se otroctví, kdo srdcem svým táhne a po—
zdvihuje se k milování Boha, ale kdo od toho svrchovaného cíle
svého dává se nějakému zlému návyku svému opět a opět odvra
ceti a odrážeti.

Vpotupné upadává otroctví, kdo tak dopouští daremným
lidem, aby jím vládli, že jim svoluje k skutkům, jichž sám se
hrozí. A takový otrok byl Herodes.
Poznávaltě Herodes jana býti mužem spravedlivým a svatým.
Uznával, že je pravda všecko, cokoliv jan mluvil k němu, že mu
ohlašuje samou vůli Boží, když mu říkával: »Neslušít tobě míti
manželku bratraisvého.<< Rád jana poslouchal a činil mnoho, co
byl od Jana slyšel. Byl pobádán svědomím svým, aby i učinil,
co mu jan poroučel o roztržení svazku hříšného; aby se obrátil
a napravil. Sám byl dalek toho, aby jana vsadil. do žaláře. Sám
toho hrozil se, aby jej o hrdlo připrawl. »Obával se jana a chránil
jej.: A proč přece cizloložné I—Ierodiadyod sebe nepropouštěl?
Proč přece Jana spravedlivého a svatého vsadil do žaláře? Proč
přece konečně i dal usmrtití muže nejnevinnějšího? Proč přece
nečinil, co sám uznával za dobré, za povinnost svou? A proč
přece činil, co bylo proti všemu jeho přesvědčení, proti vší jeho
dobré vůli, proti všemu jeho svědomí?
Ten, jenž vládl žezlem královským, jenž poroučel tisícům,
byl sám svázán a Spoután zlou náruživostí; byl sám bídným

otrokem.
Herodes byl veliký smilník. Smilství to llerodesa tak drželo
a vázalo, že nikterakž nemohl přijíti k tomu, aby vykonal dobrá
předsevzetí svá, aby se obrátil a napravil; to “jej vydalo v takové
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otroctví ženě bezbožnó, že pro ni zavrhl a utratil i proroka Bo
žího i svého přítele nejupřímnějšího; že pro ní si nasadil v svě—
domí svém pichave' trní nejtrpčejších výčitek. Takovým otrokem
Herodesa učinilo smilství, učinil hřích.
Hřích činí člověka bídným otrokem.
Nemyslete si, že ten, jenž může pomoci chudáku nouzi hy—
noucímu, a jenž mu nepomáhá. ano jenž ho ještě utiskuje, bývá
vždy srdce tak.;zatvrzelého. Snad sám dost lituje lidí chudých a
potřebných. Ale proč pak přece nevztahuje rukou svých, aby po
máhaly? Má je svázané. Lakomství jest ten hřích, jenž káže mlčeti
útrpnému srdcí jeho, jenž mu váže ruce chtějící dobře činiti, jenž

jej činí svým otrokem.
Nemyslete si, že ti. kteříž po celý čas neukazují se v chrámu
Páně, u posvátné zpovědnice, uvpožehnaného stolu Páně, jsou
skutečně v srdci svém nevěrcí. Casto slyší v svědomí svém dů
tklivý hlas je upomínající na křesťanské povinnosti jejich. Ale
proč pak přece hlasu toho neposlouchají? Pro svou pýchu1 Pýcha
jest ten hřích, jenž jich nepouští tam, kdež se kleká, kdež se ruce
spínají k modlitbě, kdež se ozývá slovo ]ežíše ukřižovaného, kdež
se přijímá nejhlubší tajemství svatého oltáře.
Pýcha jest ten hřích, jenž přemáhá hlas svědomí a víry jejich,

jenž je drží jako své otroky.
Nemyslete si, že ten mladý člověk, jenž jest všecek zkažen
nečistým životem svým, sám sebe nepokládá za nešťastného. Sám
nejlépe o sobě ví, jak hyne na těle i na duši, jak jde,vstříc brzké
smrti své. A proč se přece nevytrhne z objetí náruživosti' jej
umořujicí? Snad kolikrát o to se pokoušívá, ale novým a novým
pádem svým zakoušívá, jak hřích jej již příliš opanoval jako

svého otroka.

Nemyslete si, že každý manžel a otec marnotratník bývá
necitelný k nářkům manželky své, k bídě dětí svých! Mnohému
takovému manželu & otci pukává srdce při pohledu na manželku
utrápenou, na děti hladové, otrha'ne', zanedbané. Ale proč přece
nedává výhost karbanu, kořalce, nezřízenému hýření? Prvoč opět
a opět žene se do karbanu, do kořalny, mezi hýřily? Zene ho

tam zlý návyk jeho; žene ho tam jako tyran svého otroka.
Nemyslete si, nešťastný otče! nešťastná. matko! že v srdci
vašeho dítěte, vašeho syna, vaší dcery, jež vám špatným chováním
svým tolik dělá trápení, uhasla všecka láska k vám. Nelzet' dítěti
zcela v srdci udusit'i přirozenou lásku k rodičům. Snad i vaše
zbloudilé dítě dost pro vás se natrápí. Ale proč pak přece, tá—
z'ete se, nezanechává daremného života svého? »—Ubohé dítě vaše
nemůže se dostati k vašemu srdci otcovskému, k vašemu srdci
mateřskému proto, že si je celé podmanila nějaká svůdná Hero
díada, že si je podmanil nějaký zpustlec světák; že si je'podma

nila jako svého otroka,

že si je podmanil jako svou otrokyní.

Poznávajit hříšníci hroznou bídu svou; toužívají po životě
lepším a spořádanějším, po smíření s Bohem, po upokojení ne
pokojného srdce svého; zachvívají se při pomyšlení na smrt, na
41*
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soud Boží, na věčnost. A proč přece se neobracejí? Proč se ne
navracejí k Bohu, jenž na ně čeká se samým milosrdenstvím, se
samým odpuštěním, se samou milostí? Nechtějí na čisto s hříchem
se rozloučiti. A hřích, jak oni učiní několik kroků na cestě
k obrácení svému, při nejbližší příležitosti, při nejbližším sejití se
s osobami svůdnými, s tovaryši pokušiteli, je opět zpátky strhne;
hřích nejinak s nimi zachází než jako se svými otroky, se svými

otrokyněmi.

Za otroka nešťastného prohlašuje samo slovo Boží hříšníka,
když tak o něm praví v knize Přísloví 5, 22: »Nepravosti vlastní
_,jímají bezbožného, a provazy hříchů svých vázán bývá'.<
V pravdě nešťastné to zajetí, hrozné to otroctví, v němž duši
lidskou drží hřích! Jaký to nepokoj, když jest člověk nucen dě
lati, mluviti, mlčeti proti svému přesvědčení, proti svému svědomí,
proti své dobré vůli!
Jaká to v srdci úzkost, když duše tak toho potřebuje a tak
si toho žádá, aby Boha ctila a milovala, Jemu sloužila, a sama
aby byla spasena, a když se k Bohu nepouští, když v tom, aby
přišla k spasení, tak se jí brání a překáží!
Nemáme-li již proto varovati se každého hříchu, přemáhati
každou zlou náklonnost, abychom nepřišli v otroctví nejhorší?
Nemá-li, kdo vězí v otroctví hříchu, pokládati sám sebe za nej
neštastnějšího? Nemá-li všecko vynakládati, aby se vysvobodil
z otroctví svého? Nejdet' to bez boje. »Ode dnů pak Jana Křti—
tele: —-—
tato znamenitá slova promluvil Kristus Pán — »králov
ství nebeské násilí trpí.<< Sv. Mat. 11, 12. Než ale neboj se & nebuď

malomyslným. Jen zmužile dej se do boje takového. Jen si vezmi
za spojence a pomocníka svého Ježíše Krista, jenž Sám Sebe nazval
silným ozbrojencem, jenž právě proto na svět přišel, aby bojem
nejkrutějším duše lidské z otroctví hříchu vysvobodil. Jen se přidrž
tohoto vítěze, nejsilnějšího živou vírou, silnou nadějí, vroucí láskou,
horlivou modlitbou! Jen se uchop chutě té zbraně, kterouž ti
Spasitel tvůj připravil Svým slovem, Svými zásluhami, Svými svá
tosrmi, Svou Církvi. Jen nejprve vykonej upřímnou svatou, zpověď
z celého života svého, anebo aspoň z nejhorších“ minulých let
svých, abys pak již nepřestal pilně svátostí pokání a nejsvětější
Svátosti oltářní se pamatovati a posilovati. Tak se ti podaří, že
šťastně vyvázneš z otroctví nejsmutnějšího, z otroctví hříchu, a že
se dostaneš na svobodu nejkrásnější.
A o svobodě, kteréž se těšil sv. Jan Křtitel, ku kteréž po
máhá Kristus, kterouž dává ctnost, v dílu II.
II.

Každý člověk touží po svobodě. Ale kdy pak jest člověk
nejsvobodnější? Clověk jest nejsvobodnější, nemluví-li a nejedná-li
jinak, než podle svého přesvědčení, podle svého svědomí. Ale co
nejvíce člověku překáží, aby nemluvila nejednal podle svého pře
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svědčení, podle svého svědomí: to jsou jeho žádosti, jeho vášně,
jeho náruživosti.
.
A právě v tom, aby se přemáhaly žádosti, vášně a náruži

vosti, pozůstává — ctnost.
ím jest kdo ctnostnější, tím také
bývá svobodnější. A že jan Křtitel byl nejctnostnější, proto také
byl nejsvobodnější.
jan hned v životě matky své naplněn Duchem Sv. byl pře
svědčen, že jest od Boha poslán, aby připravoval cestu Páně, aby
pokáním připravoval lidi k přístí zaslíbeného Spasitele. A svědomí
jeho mu kázalo, aby věrně vykonal toto poslání mu od Boha
svěřené, aby všude, ať by to bylo kdekoliv, bojoval proti nepra
vosti, všude tlačil na pokání, na napravení.
.
A také jan činil a mluvil, jak mu kázalo svědomí jeho.
Nebál se žádného, kdy bylo třeba mluviti pravdu, kdy bylo třeba
kárati a napravovati.
Nebál se boháčů; směle jim domlouval, aby, kdo má dvě
sukně, dal jednu žádné nemajícímu, a kdo má pokrmy, aby tolikéž
učinil.

Nebál se publikánů, celníků, směle na ně dotíral, aby více
nepožadovali, než co jim uloženo jest.
Nebál se zpuxných vojáků; směle na ně dorážel, aby žádného
neutiskovali, netýiali, aby měli dost na žoldech svých.
Nebál se pyšných fariseů; směle jim vyčítal polcrytství a za
tvrzelost jejich; směle jim vyhrožoval, že nebudou-li pokání činiti,
že již sekera ke kořenu přiložena jest. Sv. Luk. 3, 11—14. Sv.
Mat. 3, 7—10.
A kde také jan nalézá velikou nepravost? Velikou nepravost
nalézá i při královském dvoře Herodesově. Snad se, jene, neod
vážíš i na „mocného krále, abys ho káral a trestalřl již stojí před
samým králem Herodesem; již ijemu předhazuje velikou nepravost
jeho; již i k němu volá: »Nesliišít' tobě míti manželku bratra
svého. . A nejenom jednou, nýbrž kolikrát, pořád doráží na He—
rodesa, aby přetrhl hříšný a pohoršlivý svazek svůj.
Byl-li by jan

——táži se — tak směle a neohroženě

konal

svatou povinnost svou, kdyby byl býval držán nějakou náruživostí,
nějakou nezřízenou žádostí pozemskou? Kdyby byl býval žádostiv
peněz neb slávy světské, neb nádherného a rozkošného života?
Kdyby nebyl býval všecek ctnostný?
jak by byla Herodiada ráda shledala cos světského, nějakou
slabou stránku mravní na janovi. jak by byla ráda vyhověla
každému jeho přání, jen aby mlčel, jen aby nepřekážel nádher
nému a prostopášnému životu jejímu!
jak ráda by mu dala peněz, co by sám chtěl! Ale co si
vážil peněz ten, jenž trávil život svůj na poušti? jak ráda by ho
při dvoře povýšila za velikého pána! Ale co dbal o panství světské
ten, jenž sám sebe pokládal za nehodna, aby Kristu Pánu roz
vázal řeménky u obuvi jeho? jak ráda by jej častovala nejchut
nějšími jídly, napájela nejdražšími nápoji! Ale jak málo toho byl
lačným ten, jemuž postačily za pokrm kobylky a med lesní; jemuž
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vyhovovala za nápoj voda pramenné! jak ráda by ho oděla
_rouchem zlatostkvoucím! Ale jak dalek byl ode vší nádhernosti
ten, jenž nepotřeboval za oděv, než jen jednoho rouchaze srsti
velbloudí a jednoho pasu koženého! jak ráda by mu nastrojila
žen frejířek! Ale jak málo mámila krása ženská toho, jenž byl
posty všecek umrtven!
Ne, ničehož nenalézala llerodiada na janovi. zač by ho cho
pila, aby ho svedla s povinnosti jeho.
Ale tím také jan, že nebažil po ničemž na světě, že nebyl
poddán žádné nezřízené žádosti, že byl všecek ctnostný, tím byl
schopen, aby jinak nemluvil a nejednal, než jak mu kázalo svě
domí a přesvědčení jeho; tím byl nejsvobodnějsitn. Teprv když
viděla llerodiada, že nemůže lana ničím vsvědomí & přesvědčení
jeho upoutati, připravila jej do žaláře.
A teď, když sedí spoután okovy těžkými vžaláři přísně stře
ženém, jest přece již veta po vší svobodě jeho! Nikterakž. jen
tělo jeho jest spoutáno, ale duch jeho přece se nepoddal; přece
pořád zůstává svobodný.
I ztmavého žaláře janova nepřestává hřímati do královských
komnat [Ierodesových, hřímati hlas hrozný: »Nesluší tobě míti
manželku bratra svého.c
Nemátě l-lerodiada pokoje, dokud jan jest na živě. Myslí
si, že bude teprv míti pokoje, až jana nebude mezi živými. Proto
chápe se příležitosti nejbližší, aby jana zprovodila ze světa. A již
jan jest mrtev; již sklesla hlava janova pod mečem katovým; již
st'atá hlava svatá obnáší se na míse mezi hýřícími spoluhodovníky
l'lerodesovými. Obnáši se, aby sobě z ní posměch tropili. Ale
málo llerodiadě i zpustlé dceři její i l—lerodesovipomáhají nucené
smíchy jejich. I ta sťatá hlava krvácející nepřestává tím hrozněji
je zakřikovati: »Neslušíť tobě míti manželku bratra svého-; ne
sluší várn smilniti a cizoložiti. Minou dnové, minou měsíce, minou
leta; mnozí již zapomněli na stětí janovo; než llerodesovi a He
rodiadě nepřestává dnem i nocí ukazovati se krvácející hlava ja
nova; nepřestává volati: »Nesluší tobě míti manželku bratra svého ;
nesluší vám smilniti a cizoložiti. Přijde hodina, kdy umírá llerodes,
umírá ['lerodiada; tolik je toho, co je leká z minulého života
v smrtelném zápase jejich; ale co je nejvíce leká a děsí, to jest
to, že pořád vidí sťatou hlavu janovu, že pořád slyší tuto svatou
hlavu jim připomínající-: Ne'slušelo vám smilniti a cizoložiti; neslu
Šelo vám vražditi.

Vyplnilat se na janovi ta slova prorokova: »l budou proti
tobě bojovati, ale nepřemohou; nebot já jsem stebou, praví Ho
spodin, abych tě vysvobodila
Ne, nemohli hříšní lidé jana přemoci; nemohli ho přemoci
proto, že on sám prve přemohl všecku žádost hříšnou, že byl
všecek ctnostný. A to ho činilo nejsvobodnějším v plnění vší vůle
Boží; činilo nejsvobodnějším -v jeho svědomí, v jeho přesvědčení;
činilo nejsvobodnějšim i v žaláři i v smrti. jan byl ctnostný mi—
lostí ježíše Krista, jemuž připravoval cestu. Ta ctnost ho činila
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tak svobodným. Tak ctnost, ku kteréž vede Kristus, činí každého
svobodným.
Kdo pro svou ctnost křesťanskou nic se neohlížiš na lidské
soudy, ani na lidskou chválu. ani na lidskou hanu, pak si nemusíš
nic dáti překážeti, kdykoliv podle svaté touhy své chceš jíti do
kostela, chceš se zpovídati, chceš přijímati! jak jsi svobodný!
Kdo pro svou ctnost křesťanskou nikdy nelžeš, nikdy se ne
přetvařuješ, jak jistě a bezpečně můžeš vždy a všude mluviti a
jednati, jak nikdy a nikde nemusíš se báti žádného zahanbeníl jak

jsi svobodný!

\

Kdo pro svou ctnost křesťanskou jsi zachovalý ode vší ne—
poctivosti, ode vší nepočestnosti, jak nemusíš žádnému podlízati
a se zaprodávati, aby tebe nevyzradil, nepomluvil, neudal, ne

žaloval! jak jsi svobodný!
Panno křesťanská. kteráž bez úhony trávíš panenský věk
svůj, jak důvěrně můžeš vždy hleděti v oči milým rodičům svým,

jak radostně můžeš užívati vší drahé lásky jejich; jak sama podle
srdce svého můžeš jim samým všecku lásku prokazovati; jak se
nemusíš tak zahazovati, abys jako nějaká otrokyně padala k nohám
„přítele falešného a prosila ho s pláčem aby tebe neopouštěl! jak

jsi svobodná!

Ty, mládenče křesťanský! jenž jsi ve všech mravech svých
neúhonný, jak spokojeně a vesele můžeš tráviti všecka krásná
mladá leta svá, jak se nemusíš báti žádných vyhrůžek a nástrah,
až přijde ten čas, abys vstoupil v stav manželský, jak si pak
můžeš voliti manželku podle rozumu a .přesvědčení svého, man
želku rovněž ctnostnou, s kterouž bys byl šťasten! jak jsi svo

bodný!

Vy otcové! vy matky! vy hospodářové! vy hospodyně! vy
starostové! vy správcové! vy soudcové! kteříž pro křesťanskou
ctnost a spravedlnost svou jste daleko ode všeho, co by vás špi—
nilo, co by vás vinilo z jakékoliv náruživosti, co by vás činilo
přístupné jakýmkoliv pochlebenstvim, jakýmkoliv úplatkům: jak
směle a důtklivě můžete kárati a napomínati dětí a podřízených
svých, jak směle a ostražitě můžete podle povinnosti své přítrž
činiti jakýmkoliv neřestem pohoršlivým, jak volně a platně můžete

souditi jen podle práva a spravedlnosti! jak jste svobodní!
A jak jste šťastni v této svobodě své! Ale proč jsme nej
šťastnějšítou svobodou. kterouž dává ctnost? _ Proto, že nejsouce
vázáni žádnou láskou k světu, žádnými ohledy pozemskými, mů
žeme tak vysoko k Bohu se povznášeti, abychom jej milovali
nade všecko; že můžeme bez překážky Krista následovati ve všech
slovech a příkladech jeho; že můžeme beze všeho matení pozná
vati všecku-krásu a pravdu náboženství jeho; že se Mu můžeme
s celým srdcem svým oddávati; že můžeme s myslí nezkalenou
okoušeti všech duchovních radostí odtud nám plynoucích. To jest
ta svoboda, kterouž velebi sv. apoštol, řka: "Kdo jest v Pánu
povolán, ten jest svobodník Páně.< — .K tomu radím, co počest—
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ného jest, a co by dalo svobodu, bez překážky Pánu sloužiti..
Kor. 7, 22. 35.
A kdy pak zvláště se ukazuje, jaká jest dobrota té svobody,
ku kteréž dopomáhá ctnost?
,
Trpká a hrozná jest smrt, kteréž každý člověk jest podrobeni
Ale smrti hrozí a strachují se jen ti, kdož jsou otroci, kdo silnými
provazy smyslu světského k zemi jsou přivázáni. Ale kdo jsou
svobodní, kdo nejsou srdcem svým „k věcem tohoto světa při
poutáni: ti nemusí ani smrti se báti; ti jsou pořád k ní připra
veni; ti, jak je Pán zavolá, lehce a ochotně z toho světa odchá
zejí. jak ochotně i sv. jan Křtitel kladl hlavu svou pod sekeru
katovu!
*

*

*

jak se vám líbí tato svoboda? Nestojí-li pak za to, abychom
stůj co stůj si ji vybojovali?
Ale jinak si jí nevybojujeme, leč skrze Ježíše Krista. jen
skrze Něj můžeme býti vysvobození od hříchu, jenž činí člověka
otrokem ďáblovým; jen skrze Něj, skrze všecko jeho náboženství
můžeme přemoci všecky vášně a náruživosti ducha zotročující; jen
skrze Něj můžeme prospívati vší ctností ducha osvobozující.
V pravdě svobodnými můžeme býti jen tou svobodou, kterou
Kristus osvobozuje. Gal. 4, 31. Até svobody dobývejmež si bojem
neumdleným !
V té svobodě křesťanské budeme pak nejšťastnější.
V té svobodě nic nezakusíme, co jest bázeň, co jest strach,
co jest trápení ducha.
V té svobodě ničfmž nebudeme se zdržovati, abychom blíže
a blíže nepřicházeli k Bohu, svrchovanému cíli svému a tou je—

dinou cestou, kteráž jest Spasitel náš ježíš Kristus.
V této svobodě lehce a pokojně umřeme. Tato svoboda
bude nám radostným znamením vítězství našeho nad světem,
tělem a ďáblem, a tudíž bude nám, jako bylo sv. janu Křtiteli,
jistým rukojemstvím naší věčné odplaty v nebesích. Amen.
|“ Karel Otman, děkan a kanovník v Ořeše.

Svátek andělů strážných.
() účastenství svatých andělů na naší spáse.
»Aj já pošlu anděla svého, kterýž by
šel před tebou a ostříhal tebe na cestě..
n. Mojž. 23, 20.

Slavnost sv. andělů strážných dle ustanovení církevního se
koná první neděli v září. Avšak za první neděli v září se v tomto
případě počítá ta neděle, která jest dni prvního září nejbližší.
A tak se stává, že svátek tento velmi často se koná již v měsíci
srpnu.
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Z Písma sv. jest nade vši pochybnost zjištěno, že Bůh, dříve
než byl stvořen člověk, stvořil vyšší bytostí, mnohými dokona
lostmi obdařené duchy nebeské, jež anděly nazýváme. [ jim jako
naším prarodičům ustanovena od Boha doba zkoušky, ve které
však mnozi andělé neobstáli. Zhřešili proti Bohu pýchou, byli
s nebe svržení do propasti pekelné. Andělé, kteří zůstali Bohu
věrnými, byli navždy radosti a slávy nebeské účastnými učinění.
Jak dobří, tak zlí andělé nemají těla, jsou pouzí duchové, proto
jich viděti nemůžeme. Přece však z dopuštění Božího andělé ča
stěji ve viditelné podobě, ponejvíce lidské, lidem se ukázali.
Padlí andělé ze závistí jsou nepřátely Boha a lidí. »Závistí
dábla přišla smrt na okrsek země.a Moudr. 2, 24. Dobří však
andělé plní věrně úkol svůj jak k Bohu, tak k lidem. Vzhledem
k Bohu jsou dobří andělé Jeho dvořeníni. jeho služebníci. Kolem
trůnu Božího ustavičně zaznívá andělské Gloria, sláva na výsostech
Bohu, ustavičně se ozývá; Sanctus, Sanctus. Sanctus — Svatý,
Svatý, Svatý. -— Vzhledem k lidem jest úkol dobrých andělů,
aby jim vůli. Boží zvěstovali, je chránili. »Andělům svým přikázal
o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvýclm Zalm 90, 11.
Všeobecné jest mínění. že každý člověk má anděla strážného.
Tato ochrana anděla člověku přiděleného vztahuje se jak na naše
tělo, tak obzvláště na naši duší. Ze andělé lidi častěji zachránili
z nebezpečí tělesného. jest mnohými událostmi Písma sv. „doká
záno. Tak víme z Písma svatého, že vysvobozen jest od andělů
Lot před zkázou Sodomy, vysvobozcn jest od anděla Izák, když
již Abraham ruku svou ku zabití svého syna _vztahoval, vysvo—
bozen jest od anděla mladý Tobiáš, když velryba jej chtěla po
hltíti, vysvobození jsou od anděla tři mládenci v peci ohnivé,
vysvobozcn jest od anděla Daniel z jámy lvové. Rovněž i za naší
doby stává se tolik podivných případů jak u dospělých, tak ob—
zvláště u dítek, kde všeobecný jest hlas: »Jen anděl strážný ho
zachránil. :
Než, ještě více pečují andělé o naši duší, znajíce předobře
její cenu, její povolání ku věčné spáse. Uvažujme tedy více, jaké
účastenství mají andělé:

I. na Spáse celého lidstva,
11.na spáse jednotlivých lidí. — O*tom....

Pojednání.
I.

Dobří andělé mají účastenství

réholí-dstva.

'

na Spáse veške—

Když člověk byl stvořen, radovali se andělé. Věděli, že duše
lidská“ jest stvořena dle obrazu Božího. Andělé dobří milovali
nade všecko Boha. proto tež milovali a milují duši k obrazu Bo
žímu stvořenou. Andělé věděli, že lidé mají podobný úkol a cíl,

—642—
totiž na zemi Bohu sloužiti, jeho poslouchati a kdys v nebi s jejich
sbory ,Boha chváliti a se radovati.
(), kéž by byli lidé na zemi svému úkolu dostáli! jak by
bylo všem lidem dobře bývalo v ráji pozemském a ještě lépe
v ráji nadzemském! Než, do ráje k našim prarodičům vplížil se
ďábel, nepřítel lidstva, závistník od počátku, od něhož, bohužel,
Adam & liva dali se svésti. Strašné následky a tresty hříchu se
dostavily. Naši prarodiče ztratili na duši milost posvčcu'jící, ztra
tili nebe, propadli časné i věčné smrti, vyhnáni byli z ráje.
»I vyhnal Adama a postavil před rájem rozkoše Cherubíny a meč
plaznenný a obratný k ostříhání cesty ku stromu života. [. Mojž.
3, 24. Tot' byl pro anděly smutný úkol. Truchlili všichni dobří
andělé nad pádem lidstva.
Než, Bůh padlé lidi na věky nezavrhl, slíbil jim Vykupitele,
a sice hned po pádu v ráji. A tu andělé s dobrými lidmi se tě—
šíce budoucím vykoupením, radostně zvěstovali lidem všechna po
ÍCISthÍ
idské o příchodu Vykupitele a měli živé účastenství v díle spásy
Tak již Abrahamovi, když svého jednorozeného syna z po—
slušnosti k Bohu obětovati chtěl, zvěstoval anděl radostně, po
ukazuje na budoucího Vykupitele: »Požehnáni budou v semeni
tvém všichni národové zeměa [. Mujž. 22, 18.
Později ukázal se proroku Danielovi archanděl Gabriel a ra
dostně zvěstoval dobu, kdy Vkapitel- přijde a svou smrtí lidstvo
vykoupí. Mluvilt' ku Danielovi: »Sedmdesáte téhodnů ukráceno
jest nad lidem tvým a nad městem svatým svým aby se skonalo
přestoupení a konec vzal hřích a shlazena byla nepravost . . . a po—
mazán byl Svatý svatých.: Dan. 9, 23,——24.Předpověděl pak dále
archanděl (iabriel dobu. kdy přijde vévoda Kristus, že bude
zabit (Dan. 9, ZS.—26) k naší spáse.
Když pak se již bezprostředně blížila doba příchodu Spa
sitelova, tu zase tentýž archanděl (iabriel radostně zvěstuje Zacha
riášovi narození syna, předchůdce Spasitelova. »Budeš míti radost
a veselí, a mnozí se budou z jeho narození radovati, budet zajisté
veliký před Pánem. .

Luk. 1, l4.——15.

A po krátké době zase archanděl Gabriel radostně chvátá
s předuležitým poselstvím do Nazaietu k Panně Marii. S ple
sáním ji pozdravuje a zvěstuje přeradostnou zprávu, že se má státi
Matkou Vykupitele světa působením Ducha Svatého. S toužeb
ností očekává odpověď. Když pak uslyšel slova: »Ejhle děvka
Páně, staniž mi se podle slova tvého,—xLuk. 1, 38., radostně
chvátá zpět do nebe, by s ním zaplesali všichni andělé, neboť
v tu chvíli Vykupitel lidstva se vtělil. »A Slovo tělem učiněno
jest a přebývalo mezi námi.<< jan 1, 14.

Když Panna Maria měla se státi matkou a její zasnoubenec
sv. joseí, neznaje tajemství vtělení Syna Božího, chtěl ji propustiti,
tu zase anděl se ukázal sv. joseí'ovi a pravil k němu: »josefe,
synu Davidův, neboj se vzíti k sobě Marii, manželku svou; nebot
což v ni zrozeno jest, z Ducha Svatého jest.: Mat. 1, 20.
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Když Spasitel světa jako chudé dítko v bídném stáji be—
tlémském na svět přišel, září nebeskou obklíčený anděl zjevuje
se pastýřům a plesaje, volá: »Zvěstuji vám radost velikou, kteráž
bude všemu lidu; neboť narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest
Kristus Pán.: Luk. 2, 10—11.
A nejen jeden anděl, nýbrž celé kůry andělské v plesu zpi
vali při narození Páně. Neboť čteme ve sv. evangeliu: »A hned
bylo s andělem množství vojska nebeského, chválících Boha a
řkoucích: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle.a Luk. 2, 14.
Když brzy po svém narození dítě ]ežíš bylo v nebezpečí
před'úklady l—lerodesovými, zase anděl Páně ukázal se Josefovi
ve snách, řka: »Vstaň a vezmi dítě i matku jeho a utec do Egypta
a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bUde Herodes hle
dati dítěte, aby zahubil je.: Luk. 2, 13. Tak starostlivi, úzkost
llVl byli andělé o Spasitele lidstva, jež tak vroucně milují.
Spasitel náš _ležiš Kristus ve třicátém roce věku Svého měl
započíti veřejný úřad Svůj a lidem nauku spásy hlásati; i postil
se nejprve 40 dní a noci. Potom přistoupil ďábel a trojím způ—
sobem pokoušel Pána ježiše. Spasitel náš po třikráte též poku
šitele zapudil. Tehdy opustil ho ďábel; »a aj, andělé přistoupili
a sloužili jemu.c Mat. 4, 11.
Přiblížilo se umučení Páně. — Vševědoucí Pán ]ežiš vida
v duchu napřed všechny muky a potupy Své, hrozí se jich jakožto
člověk, leží na tváři v modlitbách v Getsemanské zahradě a volá
k Otci Svému: »Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne;
avšak ne má vůle, ale Tvá buď.: Luk. 22, 42. A tu (po lidsku
miuveno) jakoby andělé se strachovali, že by Pán ježiš pro ve
likou úzkost a bolest nepřijal na Sebe utrpení za lidstvo, přispěli
Bohu—člověkuježiši Kristu ku pomoci. rl ukázal se jemu anděl
s nebe posiluje ho.: Luk. 22, 43.
A když Pán ježiš na kříži umřel a do hrobu uloženo bylo
tělo jeho, tu andělé v Božím hrobě konali čestnou stráž. Když
nábožné ženy v neděli ráno ku hrobu Páně přišly, uzřely v něm
mládence, an sedí na pravici, oděné'no rouchem bílým, i ulekly
se. Kterýžto řekl jim: »Nebojte se! ježíše hledáte Nazaretského,
ukřižovaného; vstalt jest, není Ho tuto; aj místo, kdež Jej byli
položili.<' Mar. 16, 5—6. S takovou radostí zvěstoval anděl pro
naše dilo spásy tak důležité z mrtvých vstání Páně.
Církvi od ]ežíše Krista zřízené bylo třeba zvláště v prvních
jejích počátcích ochrany. Církev byla od židů i pohanů pro
následována. Sv. Petr, hlava Církve, byl jat od Herodesa a do
žaláře uvržen. A tu, jak ve Skutcích apoštolských obšírně jest
vypsáno, anděl s nebe přišel, zázračně sv. Petra z vězení vysvo—
bodil a prvotni Církvi jejího nejvyššího správce zase vrátil.
7, mnohých těchto událostí Písma svatého zřetelně pozná
váme, kterak andělé měli účastenství a pomáhali ve všem, co
se spásy lidstva týkalo. Oniť všechny lidi milují, o spasení lidstva
péči mají.
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II.

Sv. andělové milují a ochraňují každého člověka
zvláště.
jsout' dle slo'v sv. apoštola Pavla »Všichni služební duchové
posláni k službě pro ty. kteří obdrží dědictví spasení.: Žid. 1, 14.
-Když byl patriarcha jakub na útěku před svým bratrem
Esauem a v noci na poli usnul, »vidčl ve. snách žebřík. stojící na
zemi, a vrch jeho dotýkající se nebe; anděly také Boží vstupující
a sestupující po něm.< [. Mojž. 28, 12. To nebyl snad jen pouhý
sen, nýbrž andělé Boží skutečně sestupují s nebe na zemi a vy
stupují zase se země na nebe.
Sestupují andělé s nebe k naší ochraně a to z rozkazu Bo—
žího. »Aj, já pošlu anděla svého, kterýž by šel před tebou a
ostříhal tebe na cestě a vedl tě na místo, kteréž jsem připravil
tobě. Šetři ho a poslouchej hlasu jeho.< ll. Mojž. 23, 20—21.
Předchází nás anděl strážný. povzbuzuje, bychom kráčeli cestou
spásy, varuje, bychom nevkročili na cestu hříchu, na cestu věčné
záhuby. — Když andělé vyváděli Lota ze Sodomy, volali k němu:
»Zachraň

duši svou.<< I. Mojž. 19, 1.7.

Ach! kolikráte k nám volá anděl strážný též podobně svými
dobrými vnuknutimi! lk zatvrzelému lakomci, opilci, smilniku
kolikráte přece zavznívá hlas: »Zachraň duši svou!: Pamatuj, že
jako stín pomíjí vezdejší život se všemi rozkošemi, statky a hod
nostmi, následuje pak smrt. soud, peklo neb království nebeské.
Vezme každý odplatu dle skutků svých.
»Zachraň duši svoulc volá anděl strážný k tak mnohému,
k tak mnohé, kteří jsou v nebezpečí hříchu, ve zlé příležitosti.
Vyjdi z místa, jež jest pro t-ebe Sodomou, místem hříchu, záhuby.
Když pak člověk přes všechna dobrá vnuknutí zhřešil těžce,
rmoutí se anděl strážný, s pláčem (po lidsku mluveno) jde do nebe
Bohu žalovat. Ale zase se u Boha přimlouvá za svého chráněnce,
by jej ve hříchu ještě nevyťal se světa jako suchý, neužitečný
strom.
A zase sestupuje anděl strážnýkhříšníku, volá, prosí: »Vrat
se zpět z cesty hříchu, která tě vede ke propasti věčné záhuby,
zadrž, dokud ještě čas k pokáníh
A když zbloudilý uposlechl hlasu anděla svého. když se
obrátil a pokání činí, tu jest »radost v nebi nad jedním hříšníkem
pokání činícím větší, nežli nad devadesáti devíti spravedlivými,
kteříž nepotřebují pokání.. Luk. 15, 7. Není též mnohý, mnohá
z nás v těžkém hříchu? Obratme se, čiňme pokání, k němuž nás
anděl strážný povzbuzuje,. aby byla v nebi radost nad jedním
hříšníkem, pokání činícím.
Vystupují andělé se země do nebe, aby. obětovali, přednášeli
Bohu naše modlitby. dobré skutky, naše kříže a těžkosti. Vždy:
pravrl- archanděl Rafael k starému Tobiášovi: »Když jsi se mo
dlíval-s pláčem a pochovával mrtvé, a nechávals oběda svého
a mrtvé jsi ukrýval přes den . . . ját jsem obětoval modlitby tvé
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Pánu.

A že jsi byl příjemný Bohu, potřebí bylo, aby pokušení

tě zkusilo.<< Tob.

12, 11—12.

A ve Zjevení sv. Jana čteme o vidění miláčka Páně v nebi:
.A viděl jsem anděla, jenž přišel a stál před oltářem maje kadi
tclnici zlatou; i dání jsou mu zápalové mnozí, aby dal zmodliteb
všech svatých na oltář zlatý, kterýž jest před trůnem Božím.c
Zjev. 8, 3—4. 0, kéž mohou též naši andělé co nejvíce našich
dobrých modliteb a skutků, naše trpělivě nesené kříže, naše pře
možená pokušení před trůnem Božím přednášeti, obětovati. Veliká
jest to pro ně radost, když tak k Bohu vystupují. Nejradostnější
vystupování jest však pro anděla strážného, když po vezdejším
skonání svého chráněnce mohou nésti duši jeho do nebeské radosti,
když mohou vykonatí onu službu, kterou Lazarovi prokázali.
„Stalo se pak, že umřel žebrák, a nesen jest od andělů do lůna
Abrahamova.<< Luk. 16,22. Kéž by náš anděl strážný nad každým
z nás této radosti se dočekal! Radost pro našeho anděla stráž
ného, radost nekonečná pro nás v nebi! Na nás samých to záleží,
neboť Bůh nám dává potřebnou milost, anděl strážný plní úkol
svůj, chrání, povzbuzuje, varuje nás. Rid'me se jen dlc slov mo—
dlitby k andělu Strážnému, již tak často říkáme: »At' jsem tak živ,
jak chce Bůh můj; tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí
pozor dávám, a v tom svatém obcování at setrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amenm
František Grydil, kaplan v Brušperku, Morava.

Narození Panny Marie.
Maria Panna mílostivá, přívětivá, přesladká.
»Ú milostivá, ó přívětivá, (') přesladká

Panno Mariah

Slova Církve sv.

Na clen Narození Páně 1. P. 11,46 bylo slavné shromáždění
lidu v starožitném městě německém Spýru. To shromáždění svolal
německý král Konrád Ill., by se urad'il s poddanými o válečné
výpravě k osvobození svaté země z rukou nevěřících Saracenů.
již přišli do shromáždění všickni účastníci: král, biskup, ducho
vensrvo, panstvo, rytířstvo, měšťanstvo i lid obecný. Schází ještě
kazatel, jenž byl pozván, by svým plamenným slovem roznítil srdce
shromážděných k obmýšlené křižácké výpravě. jest to sv. Bernard,
opat jednoho starého kláštera ve. Francii. Posléze ozývají se hla—
sové: »již jde, již jdela Všickni přítomní sestupují se v dlouhý

průvod s vlajícími korouhvemi a jdou naproti divótvornému ka
zatelí, aby ho přivítali. Tento kráčí uprostřed zástupu zpívajícího
chvalozpěv »Zdrávas Královnov do hlavního chrámu. ]iž dozněla
poslední slova tohoto chvalozpěvu: .A Ježíše, požehnaný plod
života svého, nám po tomto putování ukažc. V tom okamžiku

l
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přiblíží se sv. Bernard ,k oltáři Matky Boží, poklekne, vztáhne
vzhůru ruce a zvolá: »O milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno
Marialc A všecko shromáždění opětuje ta slova pO nadšeném
ctiteli Rodičky Boží, a od toho času přidávají se krásná slova
sv. Bernarda ku chvalozpěvu »Zdrávas Královno.:
Nábožní posluchači! Dnes světíme svátek Narození Panny
Marie. Panna, která se dnes narodila, není nám lhostejna, alejest
dle slov sv. Bernarda a Církve svaté Panna milostivá, přívětivá,
přesladká. Uvážíme-li náležitě tyto vlastnosti blahoslavené Panny
Marie, budeme se radovati nejčistější radostí z jejího narozeni.
'K tomu cíli a konci vyložím vám v dnešní své řeči, že Maria
j est P a n na :

1. milostivá k hřisnjkům,
2. přívětivá k spravedlivým,
3. přesladká k zarmouceným.
Věnujtež nábožnou pozornost „mé řeči, kterouž počínám ke
cti a chvále Panny nejsvětější.

Pojednání.
]. Maria jest Panna milostivá k hřišníkům.
To nám praví, bratří nejmilejší, již to slovo: milostivá.
Milostiv jest každý, kdo prokazuje jiným milost. A milost jest
každý dar nezasloužený. Praví-li se tedy o Rodičce Boží, „že jest
Panna milostivá, rozumi se tím, že prokazuje lásku těm, kdož
lásky hodni nejsou. A kdož jsou ti, kteří nejsou hodni lásky
Matky Božíč To jsou hříšníci, neboť ti svými hříchy Krista Pána
křižují & Matičku jeho zarmucují. Ona však nešťastných těch ne
zavrhuje, nýbrž přimlouvá se za ně u trůnu Syna svého, by ve
svých hřiších se nezatvrdili a nezahynuli, nýbrž pokání činili,
s Bohem se smířili a tak k Bohu do nebe se dostali.
Za to ručí nám slova, která se jí kladou do úst v dnešní
epištole: »Kdo mne nalezne. nalezne život a d0jde spasení od
Hospodina: Přísl. 8, 35. jakoby řekla: »Kdo se uteče ke mně,
nalezne milost Boží, kteráž jest život duše, dojde odpuštění hříchů,
setrvání v dobrém a věčného spasení.:
Lásku Matky Boží k hříšníkům vyjadřují svatí otcové cír
kevní rozmanitým způsobem. Sv. Efrem a sv. Bonaventura nazý
vají blahoslavenou Pannu matkou aneb útulkem sirotků, a svatý
Alfons podotýká k tomu: »Sirotci jsou hříšníci. protože Otce ne
beského urazili a ztratili.< A svatý Bernard nás ujišťuje: »Maria
Panna nepohrdá hřišníkem, byť i byl hoden zavržení; neodvraci
se od něho, když k ní vzdychá a zkroušeně ji prosí za almužnu;
chrání ho svou pravicí a vysvobozuje ho od zoufalství; vlévá mu
do srdce naději v Boží milosrdenství a neopouští ho, dokud ho
nesmíří s věčným soudcem.: -—Podobně vyjadřuje se i Církev sv,
V litaniich loretanských volá k Panně blahoslavené: »Matko
božské milosti, útočiště hříšníkůlc V pozdravení andělském prosí:
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.Pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrtí našíuz Ve chvalozpěvu
»Zdrávas královnOc vzdychá: »Matko milosrdenství.: Ve známé
písni: »Blahoslavená Panno, Matko Milosti, nedej v hříších umříti
bez lítosti.<
Ba co více! Láska blahoslavené Panny k hříšníkům jest
patrna všemu světu. Proč medle býval Bůh za starých časů
k hříšníkům tak přísný & proč bývá nyní tak trpělivý? Tu vy
hynuli nešlechetnící potopou, tam ohněm a sírou s nebe, onde
morem, mečem, zemětřesením. A nyní snáší a trpí Bůh všecko,
ačkoliv se rozmohla zkáza mravů na zemí jako zlá hlíza, jako
morovina, jako potopa. Címí to? Což nemá již obloha tolik vody,
by vyhladila s povrchu země nešlechetníky? Což nemá již nebe
tolik ohně a síry, by zachvátilo syny nepravosti? Což nemá již
země tolik prudkosti, by se rozsedla—a pohltila ty, kdož se po
zdvihují proti HOSpodinu a proti Pomazanému jeho? Což není již
na nebi přísný Soudce všech hříšníků? jest ovšem, ale jest tam
také matka, která prvé nebyla, a ta svými prosbami ukrocuje hvěv
Boha spravedlivého, totiž matka milosti, Maria. Proto si troufám
tvrditi se sv. Fulgencem. že by nynější hříšný svět již dávno byl
zahynul, kdyby se nepřimlouvala u Boha za hříšníky milostivá
Panna Maria.

2. María jest Panna přívětivá ku spravedlivým.

Co jest to, že jest přívětivá? Koho nazýváme přívětivým?
Přívětivým nazýváme toho, kdo prokazuje lásku těm, kteříž jsou
lásky hodni. A nejsou—lihodni lásky spravedlíví, t j. ti, kteříž se
s Bohem smířili a milost jeho nalezli? A aj, takových křesťanů
ujímá se Rodička Boží s nemenší láskou, než hříšníků. Pomáhá
jim svou přímluvou u Boha, aby v spravedlnosti prospívalí, ovoce
spravedlností nesli, Bohu až do smrti věrni byli a potom korunu
života od Něho obdrželi. Pod ochranou této Panny přívětivé roz
víjí se všeliká ctnost bohumilá v Církvi, jako pod paprsky slunce
nebeského rozkvétá a dozrává všeliká bylina užitečná.
O tom jsou přesvědčeni všickni svatí otcové a proto nazý
vají blahoslavenou Pannu Marii mořem mílostí (jan Dam., Bona—
vent.) a plnosií všeho dobrého (Bernard), ano sv. Bonaventura
neostýchá se tvrditi, že Rodička Boží takořka uraženou býti se
cítí od toho, kdož ji za žádnou milost neprosí.
Proto se stkvěli svatostí života nejvíce tí, kdož vroucně ctili
a vzývalí Pannu nejsvětější. Sv. Alois modlíval se každodenně po
několik hodin před obrazem Matky Boží a došel skrze tuto dě
tinnou pobožnost té zvláštní milosti, že, pokud žil, nikdy ani
pomyšlením ani pohledem se neprohřešil proti svaté čistotě. Svatý
Ludvík Tolosánský, ubíraje se k poslední hodince, neustále se
modlil »Zdrávas Maria.—' Když pak se ho tázali, proč opakuje
stále pozdravení andělské, odpověděl: »Vždycky jsem skládal nej
větší důvěru kromě Boha na Matku Boží; doufám, že mi přispěje
i při smrti.c A aj, tím se vysvětluje, že tento biskup a mnich
z rodu královského ZI. živa byl nazýván andělem. A co mám říci
o sv. Stanislavu, o sv. Bernardu, o sv. janu Nepomuckém a ne
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sčíslných jiných svatých kteříž byli vroucí ctitelé Rodičky Boží?
Kdož by pochyboval, že k nim všem ukázala se býti Maria
Pannou přívětivou, že jim vyprosila u Boha všeliký dar do
konalý?

3. Maria jest Panna přesladká k zarmouceným.

7armouceni bývají hříšníci i spravedliví. Oninož titojsou vy
hnaní synové Evy, lkající a plačící v tomto slzavém údolí. Hříšníci
vzdychají pod břemenem svých hříchů, rozkoš, jíž hledají v hříchu
proměňuje se jim v hořkost a trápení ducha. Spravedliví naproti
tomu lkají nad bědami těla i ducha, kteréž jim překážejí sloužiti
celým srdcem Pánu. Avšak Matka Boží miluje hříšníky i spravedlivé.
Nelzet tedy pochybovati, že jedněm i druhým dodá á mysli, aby
se _nermoutili, že svou přímluvou zármutek jejich obrací v radost,
že jest k nim Pannou přesladkou.
O tom ujišťuje nás blahoslavená Panna sama. Církev klade
jí do úst slova moudrého Stracha: »Duch můj jest nad med sladší,
a dědictví mé nad med a plást strdí: Sir. 24, 27. Duchem rozumí
se láska, dědictvím přímluva. Chceť tedy říci Rodička Boží, že
láska a přímluva její všecku hořkost proměňuje nám v sladkost. ——
O blahoslavené Panně Marii vykládá Církev, co napsáno v Knize

moudrosti 8, 16.: »Nemá-hořkosti obcování její, ani tesknosti
bydlení s ní, ale veselost a radost,: t.j. kdo s blahoslavenou Pannou
duchem obcuje a bydlí, kdo ji pobožně ctí a vzývá, bývá vesel
a ne teskliv. ——'l'omu- li tak, voláme

vším právem ku královně

nebes: »/ivote, sladkosti i naděje našel:
Ano, já myslím, že není ani možno, aby Matka našeho Pána
a Spasitele nehleděla proměniti všelikou hořkost naší v sladkost.
Zdaliž nezakusila ona všelikou hořkost života pozemského? Ne—
byla-li pohřížena v moře bolestí pro Syna svého? Neproniknul-li
meč přesvatou duši její, když stála podle kříže Ježíšova? jakž by
neměla míti útrpnost s těmi, kdož lkají a pláči v tomto slzavém
údolí? Jakž by nám všem neměla býti Pannou přesladkouř
*

*

$

Nejmilejší! Dnes pěje Církev sv. v kněžských hodinkách:
»Narození tvé, panenská Rodičko Boží, zvěstóvalo radost všemu
světu.“ Ano \šickni lidé zradovali se z narození Panny Marie,
protože narození toto bylo jistým návěštím, že přijde brzy na svět
Vykupitel, jako bývá ranní záře jistým návěstím že brzy vyjde
slunce nebeské. Avšak narození Panny Marie zvěstuje radost všemu
světu i po všecky věky pozdější, kdykoliv se světí jeho výroční
památka. Nebot' Panna, která se dnes narodila, vymáhá svou pří—
mluvou u Boha hříšníkům milost pokáníaodpuštění hříchů, spra—
vedlivým hojnou pomoc k ctnostnému životu a k setrvání v něm,
zarmouceným všeliké potěšení od Boha; Panna tato jest milostivá,
přívětivá, přesladká.

'

Nemůžemet tedy lépe uctiti dnešní památku Narození Panny
Marie, leč když ji poprosíme všickni se vší důvěrouazkroušeností
za přímluvu u Boha. Kdožkoli tedy jsi ve hříších, nezoufej, byt
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i byli rozmnožení hříchové tvoji nad vlasy hlavy tvé a byť i byli
křiklaví jako šarlat a červec, ale volej k Matce Boží: »Blahoslavená
Panno, Matko milosti, nedejvhříších umříti bez lítostiíc A zajisté
nalezneš milost u Boha. Kdožkoli jsi ve stavu spravedlnosti, třes
se a boj se, bys z toho stavu nevypadl, aby nebyly poslední věci
tvé horší, než první, a protož volej k Matce Boží: »Vypros víru,
naději a lásku, v ctnostném životě setrvánííc A zajisté dokonáš
šťastně běh vezdejšího života. Kdožkoliv jsi zarmoucen, buď žes
zhřešil, buď že trpíš pro spravedlnost, obrať své ztrápené oči
k Matce Páně & vzdychej: »Potěšení zarmoucených! V každém
povzdechu božskou potěchu vypros nám, 6 Marialc A zajisté se
rozveselí _srdce tvé, a chváliti budeš Hospodina zcelého srdce svého

a oslavovati budeš jméno jeho na věky a prozpěvovati budeš na
věky se sv. Bernardem: »O milostivá, () přívětivá, ó přesladká
Panno

Marialc

Amen.

'

KI.Markrab.

Narození Panny Marie.
Panna Maria jest naším životem.
»Kdo by mne nalezl, najde život.:
Přísl. 8, 35.

Proč právě narození Panny Marie naplňuje věrné katolíky
dnes velikou radostí? jindy slavíme spíše smrt blahoslaveného
přítele Božího, poněvadž tehdy zvítězil a dobyl si koruny věčné.,
U Rodičky Boží však tomu naopak: její narození slaví se okázale
ve chrámu Páně po celých osm dní. — Arci hlavní příčinou jest
neposkvrněné početí nebeské Královny. já však dovolím si oká
zati dnes na slova Písma sv.: »Kdo by mně . . .c
Panna Maria jest naším životem, a protojejí narození vítáme
tak radostně. Modlíme se zajisté: »Zdrávas královno, matko mi—
losrdenství, živote, sladkosti i naděje našelc Bez Matky Boží byli
bychom duchovně mrtvi, neschopnikživotu nadpozemskému. V ní
byl, jest a bude základ našeho duchovního života. Rozjímejme!

Pojednání.
a.) Pocházíme od pramatky Evy. Ale život, jejž jsme od ní
obdrželi, byl toliko pro tento svět, a byla k němu bohužel také
přimíchána kapkajedu. »Budete-li jisti, zemřeteí: zněl Boží zákon. —
Eva jedla, ——zemřela, ——a s ní umírá každý, komu dala pozemský

život. Mimo to jsou všecky okamžiky tohoto života otráveny hří
chem a jeho následky. Nikoli nadarmo nazývá se blátivá naše
koule slzavým údolím. — Rozum zatemněn, vůle nakloněna ke
zlému, namáhání, bolesti, nemoci, — to jsou hořké kapky, které
nám dědictvím zanechala pramáti Eva. ——Co však Eva pokazila,
měla napraviti Eva druhá, blahoslavená Panna Maria. Dala život
Vykupiteli světa, jenž otevřel nám bránu nebeskou. Dokud se Bůh
Rádce duchovní.

'

4.2
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hněval, dotud hrozila tmavá smrt věčná. Ale Bůh byl usmířen,
opět nás miluje, a právě tato láska Boží jest naším životem. O jaký
význam má dnešní den! Narození Panny Mariejest počátek našeho
duchovního života, — procitnutí ze sna pekelného. Eva jest matka
zlořečení, Marie matka požehnání. Eva značí tmavou půlnoc, na
rození Marie značí jitřenku, červánky, znamení. že noc pominula,
& slunce vychází.

Sv. Augustin po celý život rád vzpomínal na svou matku
Moniku, která mu vyprosila u Boha milost obrácení a polepšení
života. ——Všichni jsme

byli Augustiny,

úpíce v hřiších na blud—

ných cestách. O kdo by nevzpomínal na Rodičku nejsvětější, která
takořka dala nám nový život pro nebeské království? Kdo by
dnes neplesal, podobal by se ubohému sirotku, jenž se radovati
nemůže, poněvadž matky nepoznal. Proto jest tak ubohý, že neví
a netuší. co jest mateřská láska. Býti sirotkem bez matičky, jaké
neštěstí! A takové neštěstí že by nás mělo potkati? Nikdy! Máme
matičku a dnes k ní obracíme své zrakysnadšeným povzdechem:
»Matko milosrdenství, živote náš, bud zdrávalc
b) Naše plesáni bude větší, když pozorovati budeme, jak
Eanna Maria posud se snaží, by nám duchovní život zachovala.
Ríkáme o duši, že jest živa, nachází-li se v posvěcující milosti.
]e-li duše v nemilosti Boží, jest mrtva. Běda mrtvě duši, nebude-li
vskříšena k novému životu! jako Kristus druhdy stanul u hrobu
v Bethanii a zvolal hlasem velikým: »Lazare, pojď venlc -— tak
třeba někdy, aby udeřil někdo i na srdce naše a odvalil s něho
kámen hrobový. ——
A k tomuto právě úkolu vyvolena blahoslavená
Panna Maria. Pod křížem zajisté stála, kdyžjejí Syn volal ke kato
lickému křesťanu: »I—Ilematka tválcz Chce býti tedy matkou vzor

nou, která za největší neštěstí by považovala, kdyby její dítě na
věky zemřelo.
Kdo je tedy mrtvý na duchu, ať se uteče k Rodičce Boží,
— jistě nabude života. Nikoli nadarmo nazývá ji Církev sv. »úto—
čištěm hříšníků.:
Když v Bethanii byl Lazar vhrobě, šly Mariea Marta vstříc
Pánu ježíši, aby ho probudil ze sna hrobového. — A tak podobně,
je-li člověk na duchu mrtev, jde Panna Maria a vyprošuje mu nový
život pro nebeské království.
(5 by si člověk vážil nebes Královny avzdával jí také patřič—
nou úctu. Dokud ctíme Pannu Marii, dotud jitřenka se na východě
rdí, dotud naděje na život věčný. Kdyby úcta marianská v našem
srdci vychladla, pak běda — bylo by po naději, že vyjde nám
slunce ve věčné blaženosti. Co zázraků se stalo již na přímluvu
Rodičky Boží! Z největších hříšníků stali se přátelé nebeského
Pána, když započali upřímně vzývati Pannu Marii. jsi-li, křesťane,
tak nešťasten, že vězíš v temnotách, a bojíš-li se hrůzy pekelné,
hle, zde máš prostředek, abys se strachu zbavil. Dá ti Máti Boží
život zde na světě, a postará se, bys byl živ i po smrti.
c) ]est zajisté Královnou všech svatých. Kdo přijde do nebe,
bude pod její vládou. Nebe se však nazývá život věčný. 0 kde
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by dnes ncpronášel s touhou slova: »Zdrávas, královno, — živote
nášlc Zivot věčný -——
to cíl náš, naše snaha. »Ceho oko nevídalo,

ucho neslýchalo, na srdce lidské nevstoupilo, připravil Bůh těm,
kteří ho miluji!:
Dejme tomu, že by byl člověk ubohý, jenž by se narodil
slepým. A po letech stalo by se zázrakem, že by nabyl zraku.
I viděl by krásné slunce plouti na obloze, v dáli modravé hory,
bublající potůčky, zelené pažity s mořem pestrých kvítků. Zda by
nezvolal: »Mnoho jsem slyšel, mnoho uvažoval, ale to vše byl jen
stín, ba nebyl to ani stín té krásy, jakou se honosí moje vlastí:
A tak zvolá ten, kdo po smrti okusí života věčného: »Mnoho
jsem o nebi slyšel, mnoho rozjímal, ale to nebyl ani stín toho,
co Bůh připravil těm, kteří Ho milují!
A hle, to nebe připraveno pro tebe, budeš-li ctitelem Rodičky
Boží. O řekni jí dnes: »Matko moje nejmilejší, ty'_s byla příčinou
našeho života, ty se staráš, bychom života neztratili, dej, abys mi
byla životem i tam na věčnosti — Amenlc

Boh. Tomíček.

Jména Panny Marie.
(Neděle XVI. po Sv. Ducha.)

Význam jména Marie Panny připomíná, čím chce nám
Matka Boží býti a co jí máme k jmenínám přáti.
)A jméno Panny bylo Maria.<
Luk. 1,17.

V měsíci červenci r. 1683 přitáhlo velké vojsko turecké
k Vídni, aby města toho vydobylo. Vídcňanc' bránili se statečně
dva měsíce, ale když v obleženém městě potraviny docházely,
tušili obležení, nepřijde-li jim pomoc v brzké době, že musí se
vzdáti sveřepému nepříteli na milost i nemilost. Za vyprošení žá
doucí pomoci konaly se v kostelích vídeňských v onu strastnou
dobu stálé pobožnosti. ,
Konečně 11. září 1683 objevilo se na vrchu Kahlenbergu na
blízku Vídně vojsko pomocné, jehož vůdcem byl slavný král
polský, jan Sobieski. Proslulý vojevůdce spatřiv nepřátelské vojsko
kolem Vídně seznal hned, že nebude to záviseti jen na statečnosti
vojska jeho, ale i na pomoci Boží, aby nad tak velikou přesilou
nepřátel mohl zvítěziti. A dle toho se král polský i s vojskem
svým zachoval. Po kratičkém odpočinku druhého dne záhy z rána
přítomno bylo křesťanské vojsko i s králem polní mši svaté, při
níž zbožný panovník sebe i vojsko své doporučil zvláště do ochrany
Matky Boží, Marie Panny. S heslem válečným »Maria Panna:
vrhli se vojínové křesťanští v rozhodnou bitvu s přesilou tureckou,
42*
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a .důvěra v přímluvu mocnou Matky Boží jich nezklamala. ]an
Sobieski vydobyl s vojskem svým stkvělého vítězství, přemožení
Turci v strachu a zděšení prchali od Vídně, zanechavše tam hojnou
kořist válečnou. Statečnost vojska polského osvědčila se stkvěle;
nicméně věhlasný král, jan Sobieski, šťastný výsledek bitvy nepři.
čítal tak vojsku svému, tím méně sobě, jako spíše přímluvě Matky
Páně, s jejímž jménem vojínové křesťanští vrhali se do bitvy. Na
oslavu a na památku tohoto pro celé křesťanstvo významného ví
tězství nařídil tehdejší sv. Otec, Innocenc XI., aby po veškerém
světě katolickém konala se zvláštní slavnost marianská a to sice
»slavnost jména Marie Panny-, kterouž právě dnes konáme.
A nařízení toto bylo zcela vhodné, neboť při onom vítězství Maria
Panna patrně ukázala, že jest a chce nám býti tím, co jejíjméno
vyznamenává. Význam jména »Mariac dle jedněch vykladačů
znamená tolik, jako »královna a panovnicec, dle jiných tolik, jako
>hvězda mořská, hvězda jitřní, krásná dennicea. A tehdáž skutečně
ukázala se Marie Panna“ jako královna mocná lidu křesťanského,
proto před ní i zbožný král polský padl tehdáž na kolena; ona
se ukázala tehdáž ijako hvězda jitřní, hvězda mořská, kteráž
v děsných bouřích hlásá plavcům pravý směr a brzké utišení.
Toho vymohla i Marie Panna skličeným Vídeňanům, když děsný
příval vojska tureckého jim věstíl již brzkou zkázu a zničení.
A my dnes v den jmenovin Matky Páně nemůžeme sobě i Matce
Boží nic lepšího přáti, nežli aby Marie Panna zůstala i na dále
tím, co její jméno vyznamenává, aby byla nám i všemu lidu kře
st'anskému

[. mocnou královnou a panovníci,
II. v bouřích vezdejšího života hvězdou jitřní
a jasnou dennicí.
A to chci k oslavě Matky Boží i k poučení všech nás zvláště
pak těch, kteréž jméno Marie Panny na křtu svatém obdržely,
blíže vyložiti.

Pojednání.
I.

»Zdrávas Královnoz tak voláme a modlíváme se každodenně
k Rodičce Boží, Marii Panně. A jakým právem ji tak nazýváme?
Zaujímala snad Marie Panna někdy zde na zemi tak čestné a
vznešené postavení, že celí národové před ní jako před svou krá
lovnou pozemskou a panovnicí šíje své sklánělíř To zajisté říci
nemůžeme! Marie Panna sice pocházela z královského rodu Daví—
dova, ale byla jako zchudlý potomek; královská koruna její hlavy
zde na zemi “nikdy nezdobíla. Ona jest a chce býti královnou jen
v onom smyslu, vjakém i Syn její, ]cžíš Kristus, království si
připisoval, když pravil u soudu před Pílátem: :]á jsem král, ale
království mé není z tohoto světa.: A podobně můžeme říci
o Marii Panně, že jest královna, ale království její není z tohoto
světa, není také jen pro tento svět; ona po království pozemském
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u.

nikdy netoužila. Neskonalé moci, cti a slávy královské došla
Matka Boží teprve, když s tímto- světem se rozloučila, když ji Syn
její do nebe vzal, aby ji za královnu nebes korunoval, jak jsme
o slavnosti na nebe vzetí Marie Panny blíže uvažovali. A k této
její královské cti a slávě v nebesích nemůže naše přání nic přidati,
nemůže hněv, zloba, závist lidská nic ujmouti. Vzpomínajíce na
Marii Panu, jako královnu nebes, nemůžeme než to jediné přání
projeviti, aby i nás někdy stihlo blaho neskonalé, bychom se jí
v nebi mohli věčně kořiti jako královně nebes se všemi svatými.
A třeba že Marie Panna nemá království z tohoto světa
třeba po něm nikdy netoužila, ona přece nejen y nebi, ale i zde
na zemi v pravdě královské cti a slávy požívá. Ci mohli bychom
říci, že některé královně a panovnici pozemské větší cti a slávy
od její poddaných se dostalo, než jaké došla a dochází Marie
Panna mezi svými křesťanskými ctiteli? Na Marii Panně v plné
míře splnila se slova její prorocká, když prozpčvovala: »Od této
chvíle blahoslavenou nazývati mne budou všichni národové.<
Marie Panna požívá oslavy královské u všech národů katolických
a požívá jí v takové míře, že i sami králové a panovníci, královny
a panovnice se neostýchali a neostýchají své korunované hlavy
před ní skloniti
Příklad uvedl jsem na králi polském janu So—
bieskim. Podobně. známo jest i o našem vévodovi, Václavu svatém,
že byl vroucím ctitelem Matky Boží, čemuž ho přiučila jeho ba
bička, sv. Ludmila. A ono místo památné, kde sv. Václav smrtí
mučennickou dokonal, kamž asi nejednou přicházel, Boleslav Stará,
proslavená jest jako poutní místo mariánské. kamž od dávných
dob četní ctitelé Matky Boží přicházejí, aby uctili prastarý obraz
její. A co nám hlásá sloup se sochou Matky Boží v Praze na
Staroměstském náměstí, kterýž jest předmětem tak napjatého
sporu právě v době této mezi věrnými ctiteli Marie Panny, knimž
většina Pražanů přináleží, a mezi jejich odpůrci? Připomíná kato—
lickým Cechům uctivost, důvěruaoddanost, jakouž choval kMatce
Boží král jejich, Ferdinand lII., jenž sloup tento památný dal po
staviti k oslavě Matky Boží a na poděkování Bohu za ukončení
nešťastné války třicetileté; učinil to šlechetný panovník zajisté vtom
přesvědčení, že i Matka Boží svou přímluvou k tomuto zakončení
vydatně přispěla a na dále se o to postará, aby takové smutné
bouře válečné se neopakovaly.
Touto důvěrou v mocnou přímluvu Matky Boží daly koru
nované hlavy na jevo, že Marie Panna-, ač královskou mocí zde
na zemi neoplývala. přece i králům a knížatům pozemským může
i v jejich vladařských záležitostech & starostech mnoho prospěti,
aby 'vespolek mezi sebou jako panovníci křesťanští zbytečných
sporů nevyhledávali, bouřím válečným co možná se vyhýbali,
oproti svým poddaným žádných křivd a bezpráví se nedopouštěli,
aby ve svých říších svatý mír a pokoj, dobrý mrav mezi lidem
zachovati se snažili. A to se jim tím spíše pqdaří, budou-li sami
o to pečovati, aby úcta k Matce Boží mezi lidem poddaným ne—
byla podrývána, aby uctivost a důvěra k M_irii Panně i srdce
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lidu poddaného ovládala; nebot lid takový, jenž ctí Matku Boží
jako svou duchovní královnu, ani oproti své světské vrchnosti
žádných vzpour se nedopustí. A takovou královnou a panovnicí
chce Matka Boží i zde na zemi býti; chce ovládati mysli asrdce
lidská, abychom jejím příkladem rádi se řídili, zvláště vdůležitých
potřebách & záležitostech k ní s důvěrou se utíkali, aby u jejich
soch a oltářů nejen pouze potřební a chudasové, ale i lidé mocí,
slávou, bohatstvím oplývající, aby i sami králové a panovníci ča
stěji poklekali. Pak by to zajisté mnohem utěšeněji vyhlíželo ve
světě mezi křesťany,když by Maria, jakjižjméno jeji si toho žádá,
byla v pravdě naši duchovní královnou a panovníci. když by lid
křesťanský nejen ústy ale i srdcem k ní volal: »Zdrávas královnoh
My bychom její moc královskou zajisté zvláště tehdáž zakusili,
když by bouřexživota na nás, na jednotlivé rodiny a krajiny mocně
doléhaly. V takových dobách ukazuje Matka Boží, že pravdivý
jest i druhý výklad jména jejího, dle něhož jméno toro »Maria<
znamená tolik jako hvězda mořSká, hvězda jitřní, dennice krásná.
II.

Hvězda jitřní po děsných bouřích zbloudilým plavcům uka
zuje, kde asi v širém moři se nalézají, bývá jim utěšeným zna—
mením, že bouře děsná asi v brzku se utiší. Něco podobného
stává se a státi se musí i nám poutníkům pozemským, kteří se
ubíráme tímto slzavým údolím pozemského života k cíli věčné

blaženosti, ku končinám nebeským, že zachváceni býváme na této
své pouti pozemského života rozličnými bouřemi a to sice bouřemi
strasti a utrpení, bouřemi vášní a náruživostí, bouřemi rozpaků
a pochybností, zachváceni bývají nejen jednotlivci, ale celé rodiny,
obce, celé země a celí národové. V takovýchto dobách bouř
livých se také oko i srdce sklíčených ohlíží po nějaké hvězdě
jitřní, kteráž by jim cestu ukázala, aby z bouří těchto Šťastně vy
vázli, kteráž by jim byla blahým znamením, že i jejich srdce a
mysl dojde brzkého utišení. A touto hvězdou jitřní v bouřích po—
zemského života není nikdo jiný nežli Rodička Boží Marie Panna,
ona se již velmi často jako denaice jasná v bouřích lidských
ukázala.

Bylo to za panování krále českého, Václava I, když divocí
Tataři u velkém počtu _přihrnuli se z daleké Asie až dp Moravy
a chtěli vtrhnouti i do Cech, aby zemi tuto zpustošili. Václav [.
poslal proti nim svého vojevůdce, jaroslava ze Šternberka, s, ne
četným vojskem. U Olomouce na blízku posvátného I-Iostýna
srazilo se české vojsko s Tatary. Dříve, než se vojinové čeští se
sveřepým nepřítelem v nerovný boj pustili, odporučili se vroucí
modlitbou před kaplí mariánskou na posvátném Hostýně do při
mluvy Matky Boží. Kaple již od starých dob byla poutním místem
mariánským, o němž hlásala pověst. že tam Matka Boží divy

tvoři
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Vojsko české, posilnivši se modlitbou k Matce Boží, vrhlo
se s odhodlaností v nerovný boj. Bitva byla dlouho nerozhodnuta,
teprve, když vojsko české přcmáhala i trapná žízeň, zdálo se, že
bude musit přesile podlehnouti. V den bitvy panovalo veliké
vedro; vojsko české, bojem a žízní sesláblé, počalo ustupovati;
ustoupilo až na vrch posvátného llostýna, ku kapli Matky Boží.
Jaroslav ze Sternberka vrhl se s vojskem svým na kolena a prosili
Matku Boží za přímluvu v rozhodné chvílí. V krátké chvíli shrnuly
se na obloze černé mraky, počalo silně pršetí, z černých chmur
začalo se děsně blýskati a hřměti, a co bylo při tom nejpodiv
nějšího, že blesky lítaly nejvíce do ležení tatarského, do řad sve
řepých nepřátel. Tím nastal mezi Tatary divoký zmatek, jehož
použilo výhodně vojsko české. Když vodou z hojného deště
uhasílo trapnou žízeň, vrhlo se s novou silou na Tatary, kteří za
nedlouhou dobu v útěku hledali spásy. Morava i Cechy na pří
mluvu Matky Boží z této bouře válečné byly vytrženy, před děsnou
záhubou zachráněny. K ní jako dennici jasné zajisté tisícové
s vděčným srdcem se obrátili, aby jí za své zachránění díky
vzdah.
A jako ujímá se Matk'a Boží celých zemí a národů, když
bouřemi života sklíčeni k ní se obracejí, tak nezamítá ani jedno
tlivců, když chvíle bouřlivé na ně doléhají, když vášněmi aneb
strastmí jsou zmítání.
Starý, zkušený kněz byl jedenkráte povolán k člověku těžce
nemocnému, kterýž nebyl příliš stár, ale nezhojitclným neduhem
stížen. A co při tom nejhoršího, že, ač“na svůj brzký konec byl
upozorněn, přece o přípravě na smrt, o smíření 's Bohem slyšeti
nechtěl. Byl mladý, zatvrzelý nevérec. Kněz byl od příbuzných
k nemocnému zavolán, aby sám ho pohnul k pokání, když do
mácím se to podařiti nechtělo. Mluvil k nemocnému vlídně a la
skavč, připomenul mu brzký odchod z tohoto světa a přísný soud
na věčnosti. Zatvrzelec přijal domluVu tu s nevrlostí a s'odporem.
Odvětil knězi, že o jeho útěchu nestojí, smíření s Bohem že ne
potřebuje, že ještě skonatí nemusí, a kdyby i skonal bez zaopa
tření, že mu to nic neuškodí, poněvadž po smrti nečeká člověka
nic, než jen hrob a hniloba, tam že jest všemu konec, ostatní vše
že jest pouhá báchorka. Takováto odpověď z úst umírajícího
ovšem kněze zarazila. Ohlédl se smutně po přátelích a známých
umírajícího, kteří kolem lůžka jeho stáli, a dal jím najevo, že
snaha jeho jest marna, že již raději odejde, aby nemocného i sebe
déle nerozčiloval. Ale dříve než odešel, spatřil nad lůžkem nemoc
ného visetí malý obraz Matky Boží. Nerozmýšlel se dlouho, sňal
obraz se stěny, obrátil se k nemocnému a pravil: »ch přání va—
šeho nechci vás déle prosbami a domluvami svými obtěžovati, jen
to mi k vůli udělejte a polibte, než Odejdu, aspoň tento malý
obraz'Matky Božílc Nemocný na chvíli se zarazil a pak pravil:
»Abych měl již od vás pokoj, tedy vám po vůli učinímlc Políbil
obraz Matky Boží, a kněz od něho s trpkým pocitem odcházel,
tuše téměř s jistotou, že nešťastník v této poslední bouři života
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asi smutně dokoná. Netrvalo to však ani půl hodinky, když kněz
k nemocnému byl opět povolán, a sice přál si toho zatvrzelec sám;
přiznal se knězi upřímně, že když obrázek-políbil, vzpomněl si na
svou nebožku matku, kteráž mu před lety jako malému hochu
tento obrázek z pouti přinesla, vzpomněl si, jak ho matka učila
vzývati a modliti se k Rodičce Boží, jak mu tenkráte bylo blaze
a nyní jak je rozcrván a nešťasten. Doufá, že když se k Bohu
a k Matce Boží navrátí, že přece bude šťastnější. Kněz ovšem
jej v této spasitelné myšlence utvrdil, smířil jej s Bohem a za ne
dlouhou chvíli obrácenec klidně dokonal. Zkušený správce du—
chovní byl přesvědčen a všickni přítomní s ním, že tento podivný
obrat v smýšlení nebožtika způsobila Matka Boží svou mocnou
přímluvou, že se mu v poslední bouři jako hvězda jitřní ukázala,
aby jej do vlasti nebeské šťastně dovedla, kde by mu byla nejen
hvězdou jitřní, ale i věčně milostivou královnou & panovníci.
*

*

*

Tyto ob_a významy jména Marie Panny mějme tedy na mysli,
uvažujme o nich zvláště dnes všickni jako věrní ctitelové Matky
Boží, zvláště vy všecky si výklad dnešní zapamatujte, kteréž jste
jméno Marie Panny na křtu svatém obdržely. Učiňmež všickni
dnes pevné předsevzetí, že chceme Marii Pannu ctíti jako svou
duchovní královnu, že jejím příkladem se chceme ve všem říditi,
abychom ji, zbloudivše s pravé cesty života, nemusili teprve jako
hvězdu jitřní hledati, kteráž by nám cestu k Bohu zase ukázala;
neboť když v úctě a v důvěře k Matce Boží vytrváme, ona vše
liké trapné bouře od nás odvrátí, a před trůnem Božím o nás
dosvědčí, že jsme byli jejími věrnými ctiteli, kteří její jméno, její
památku žádným hříchem a svévolí nezneuctili. Amen.
Josef Zelenka, kn. a. notář & farář v Počepicích

Neděle XVII. po Sv. Duchu.
Pravá Církev jest viditelná.
»leden Pán, jedna víra, ieden křest..
Efes. 4, 5.

Nejmilejší! Blahé paměti sv. Otec Pius IX. pravil jednou
k nepřátelům Církve: »Vrat'te slovům jejich význam!: V tom
zajisté spočíVá největší poblouzení duchů, odpadlých od pravdy,
že odnímají slovům jejich význam. že krásným slovům dávají
Špatný smysl, že pod záminkou lesklých průpovědí a hesel hlá
sají záhubné bludy, že překrucují zdravé nauky.
»jeden Pán, jedna víra, jeden křest.a Není-li obsažena v těchto
slovech sv. apoštola Pavla zdravá nauka? jeden jest Pán a Spa
sitel náš ježíš Kristus. Kdo skrze něho nepůjde, cesty do nebe
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nenajde. ]edna jest víra, kterou hlásal ježíš Kristus. Bez této víry
nelze se zalíbiti Bohu. jeden jest křest, který nás přivtěluje k těm,
kdož věří v ježíše Krista. Křest jest viditelným odznakem všech
křesťanů Proto jest i shromáždění všech pravověřících křesťanů
viditelné, kteréžto shromáždění sluje Církev. Kdo může říci, že
nejsou všecka tato slova zdravým učením? Ale přišel čas, před—
pověděný sv. apoštolem 11. Tím. 4, 3., čas, kdy lidé zdravého

učení nesnesou, ale obracejí se k bludům. A jedním takovým bludem
jest, že Církev jest neviditelná, že jest to ajistý, avšak samému
Bohu známý počet lidí k životu věčnému od Boha vyvolených
a skrze Ducha Svatého posvěcenýcha (Katechism českobratrský,
vyd. od Fr. Kozáka r. 1892 str. 50, 51), že >nikdo z lidí nezná.
počtu údů Církve, a že tedy tato Církev nevídjtelná není před—
mčtem naší víryc (Křesťanská Věrouka od F. Sebesty, v Praze
1886, str. 122). Toto učení o Církvi neviditelné vyvrátím nejlépe,
když vám dokáži, že pravá Církev jest viditelná.
Nachylte svého sluchu k mé řeči, kterouž počínám ve
jménu Páně.

Pojednání.

Pravá Církev jest viditelná.. Neboť, co jest, nábožní poslu—
chači, Církev? To jest shromáždění aneb společnost všech pravo—
věřících křesťanů. A kde jsou pravověříeí křesťané? Zdali nejsou
na zemi? Zdali nemůžeme na ně ukázati a říci: tí a oni jsou

údové Církve? Zdali neví všecken svět. který muž jest hlavou
Církve, kde bydlí, jak si počíná? Zdali“ není známo všemu světu,
čemu Církev učí, jak působí, jak vede lidi ku spáse v Kristu
ežiši? Kdož, jsa zdravých smyslů, může tvrdíti, že'Církev jest
neviditelná? Co praví Písmo svaté, co církevní letopisy, co rozum?
Pozorujte.
1. Pravá Církev jest založena od Samého Syna Božího, je
žíše Krista. Nemůžeť nám tedy nikdo lépe povčděti, co je Církev,
nežli Ježíš Kristus. Nuže, jak si představoval a jak líčil Pán ježíš
Svou Církev?
Pán ježíš pravil jednou : »Vy jste světlo světa. Nemůže město
na hoře ležící skryto býti. Aniž rozsvčcují svíce a staví ji pod
kbelec, ale na svícen, aby sviti a všechněm. kteříž jsou v domě.
Mat. 5. 15. 16. Tato slova řekl Pán Ježiš k apoštolům. Apošto—
lové měli svítiti světlem svého učení a příkladu všechněm, kteříž
jsou v domě, t. j v Církvi. Tuť tedy přirovnává se Církev
]; domu. ——K Petrovi pravil Pán ježíš: »Ty jsi Petr (t. j. skála,
„ na té Skále vzdělání Církev svou.: Mat. 16, 18. Těmito slovy
učinil Petra základem Své, Církve, a ttdy Sám přirovnal Církev
]; domu.

——-<
V témž

smysle

mluví o Církvi i sv. apoštol

Pavel:

„již nejste hosté a příchozí, ale jste spoluměštané svatých a do
mácí Boží, vzdělaní na základ apoštolův a prorokův, kdež jest
nejhlubší úhe'lní kámen Sám Kristus ježíš, na nčmžto všecko sta
vení vzdělané roste v chrám svatý v Pánu.: Efes. 19—21. Hle,
podle těchto slov sv. apoštola tvoří všichni věřící dům, jehož
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úhelním kamenem jest ježíš Kristus a' základem jeho apoštolové;
což je to jiného, leč Církev? Výslovně praví to sv. apoštol, an
píše Timotheovi:
»Toto ti píši, abys věděl, jak se máš chovati
v domě Božím. kterýž jest Církev Boha živého, sloup a utvrzení
pravdy.: [. Tim. 3, 14. 15. ——jinde nazývá sv. apoštol Pavel
Církev městem Boha živého a jerusalémem nebeským. Zid. 12, 22.

A sv. apoštol jan nazývá Církev městem svatým, ]erusalémem
novým.

Zjev. 21, 2.

ještě v jiných podobenstvích představuje se nám Církev
v Písinech svatých: jako vinice. na níž pracují dělníci, by došli od—
platy, Mat. 20, 1. nn., Mat. 21, 23. nn., Mar. 12, 1. nn., Luk. 20, 9. nn.,
jako pole, na němž roste koukol mezi pšenicí až do žně, Mat. 13,
24. nn., jako sít', zahrnující ryby dobré i zlé, Mat. 13, 47., Luk.
5, 10., jako loď vůbec, Luk._5, 3. a jako koráb Noemův, jenž
zachránil osmero lidí od potopy světa, I. Petr 3, 20.
Když tedy, milí křesťané, ježíš Kristus a _lcho sv. apošto
lové přirovnávají Církev k domu, k městu, k jerusalému, k vi
nici. k poli, k sítí, k lodi, ke korábu Noemovu, chtějí tím na
značiti Církev jakožto něco viditelného. Kdyby se měla vykládati
všecka ta přirovnání o jakési církvi neviditelné, neměla by do
brého smyslu. Může-li býti v církvi neviditelné práce, podobná
práci v domě, na vinici, na poli, při lovení ryb, při plavbě
na moři?
2. (Jemu učí Písmo sv. 0 Církvi viditelné, ztvrzují, drazí
v Kristu, letopisy církevní.
Kdy medle objevila se Církev před tváří světa poprvé?
Vůbec se uznává, že se to Stalo na den seslání Ducha Svatého
v jerusalémě. Tehdáž vystoupil Petr jako náčelník apoštolův a
a ostatních v Krista věřících veřejně, před tváří všehojerusaléma
a nesčíslného množství židů cizozemských; jeho plamenným slovem
pohnulo se asi tři tisíce židů, takže uvěřili v ježíše Krista, ve
jménu jeho byli pokřtěni a křtem jakožto viditelným znamením
byli připojení k apoštolům a ostatním věřícím, jichž bylo asi sto
padesát; všecko toto množství mělo společný majetek a scházelo
se ku společným modlitbám, k poslouchání slova Božího, k sla—
vení oběti těla a krve Páně a ku společnému přijímání Svátosti
oltářní. A k tomuto počtu věřících přistupovali den po dni noví
křesťané, a ti všichni tvořili jednu, od židů i od pohanů roz—
dílnou společnost, kterouž mohl každý viděti. A tato, původně
na jediný ]erusalém obmezená společnost rozšířila se během osm—
nácti věků po všech končinách okrsku zemského, a nyní by mohl
někdo býti tak slepý a předpojatý, aby té Církve neviděl?
3. Pravá Církev musí býti viditelná již proto, že pochází od
Krista Pána. Tážete se, drazí v Kristu, kterak to? To vám bude
jasno, připomenete-li sobě, kdo jest ježíš Kristus, a co jest Církev.

Nuže, kdo jest ježíš Kristus? Na to odpovídá Spasitel sám
v dnešním sv. evangelium, ač skrytě a tajemně. Tážet se íariseů:
»Co se vám zdá o Kristu, čí jest Syn? Rkou jemu: Davidův.:
I táže se Pán Ježíš dále: »Kterak tedy David v duchu ho na
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zývá Pánem, řka: Řekl Pán Pánu mému: Sed na pravici mé,
dokud nepoložím nepřátel tvých za podnoží noh tvých? Poněvadž
tedy David nazývá ho Pánem, kterakž jest jeho synemřa Na to
nemohl Mu odpověděti žádný z fariseů ani slova. Mat. 22, 41.——45.
Proč asi-.> Co myslíte, nejmilejší? Fariseové nevěřili, že by byl

Pán ježíš jednorozený Syn Boží, rovný Bohu Otci v bytnosti,
moci i slávě. Avšak my, křesťané, věříme, že ježíš Kristus jest
pravý Bůh a pravý člověk v jedné a to božské osobě. A proto
chápeme snadno ona slova Páně. jakožto Bůh jest Kristus Pánem
Davidovým; jakožto člověk jest jeho synem, t. j. potomkem.
A co jest Církev? Církev jest tělem ježíše Krista. Sv. apoštol
Pavel píše: »Vsecky věci poddal Bůh pod nohy ježíše Krista,
a dal jej, aby byl hlavou nade vší Církvi, kteráž jest jeho tělo.
Efes. 1, 22. 23. A opět: »jako tělo jen jedno jest a má mnoho
údů, všickni pak údové těla, ačkoliv jich mnoho jest, přece jen
jedno tělo jsou, tak i Kristus.: !. Kor. 12, 12. Sv. apoštol chce
říci, že, ač křesťanů jest mnoho, tvoří jedno tělo s Kristem Pánem.
Z toho vysvítá, že Kristus jest hlavou Církve, Církev pak tělem
Kristovým. Ano, tak smýšlí Sám ježiš Kristus; nazývá Církev
Svým tělem. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl by volal na Savla:
.Šavle, Savle, proč mne pronásleduješic Sk. ap. 9, 4. Proč ne
volal: Proč pronásleduješ mé učenníky? »Kristus,< praví jeden vy—
kladatel Písma (Cornelius a Lapide), »má hlavu v nebi a tělo na
zemi ; neboť Církev jest tajemným tělem, věřící pak jsou údové.: —
V jakém smyslu jest Církev tělem Kristovým, vysvětluje nejlépe
výrok jednoho starého spisovatele církevního (Iflpist.ad Diog. e. ll.),
že Církev jest pokračov'atelkou Kristovou. Tak jest, moji drazí.
Církev pokračuje vtom, co Kristus na zemi započal. Můžeme
t'edy směle říci, že Kristus po všecky časy žije ve Své Církvi.
A poněvadž žije jako Bůh vtělený, nepostačilo, aby byla jeho
Církev neviditelným sborem vyvolených, ale musí býti viditelným

sborem všech od něho povolaných. jako jest Kristus v jedné
božské osobě Bůh i člověk, tak musí míti jeho Církev ráz božský
i lidský, musí býti ve svých milostech neviditelná, ale ve svém
útvaru a zřízení viditelná.
Reklť sice kdysi božský Spasitel: »Nepřijdeť království Boží
patrněár Luk. 17, 20. A královstvím Božím nazývá Svou Církev.
Ale z těchto slov nelze nikterak odvozovati, že Církev nejeví se
na zemi patrně. Musíme pozorovati. kdy a při jaké příležitosti
pronesl Spasitel ona slova, že království Boží nepřijde patrně.
Slova tato byla odpovědí na otázku í'ariseů: »Kdy přijde krá
lovství BožíPa Timto pak královstvím mínili mocnou a slavnou
říši pozemskou, kterou založí Mesiáš, a ve které židé jako národ
od Boha vyvolený panovati budou nade všemi národy země.
A toto království Boží očekávali fariseové i tehdáž, když ježíš
Kristus Svou Církev již zřídil. Proto jim odpověděl: »Nepřijdeť
království Boží patrně; neboť hle! království Boží jestiť mezi
námi.< Luk. 17, 20. 21. Slovo »patrněc neznamená tedy tolik,
jako >viditelněa, ale .slavně, okázalec. Církev byla zřízena beze
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vši světské slávy a okázalosti, ale byla viditelná. Proč ji tedy fa
ríseové neviděli? Protože byli zaslepeni pýchou, zrovna jako jsou
zaslepeni pýchou ti, kteří vidi Církev, kamkoliv oči obrátí, a přece
[\'I'Clí, že Církev jest neviditelná.
*

*

*

jaké mínění utvořili jste si, nejmilejší v Kristu, z dnešní mé
řeči? Zajisté utvrdilí jste se v tom přesvědčení, že pravá Církev,
jakožto sbor všech v Krista právě věřících, musí býti viditelná,

protože ji přirovnávajíježíš Kristus a jeho sv. apoštolové vždy
k takovým věcem, které se nemohou vykládati 0 sboru čistě
duchovním a neviditelném, i protože viditelně vznikla a po vší
zemi se rozšířila a protože jest pokračováním Boha vtěleného.
Divite se snad, proč jsem šířil řeč o věci tak zřejmé a ka
ždému rozumu pochopitelné,> ját to učinil, protože opačné, jino
věrci hlásané učení o církvi neviditelné jest velmi nebezpečným
bludem, protože je toto učení léčkou, kterou vnukl ďábel na
oklamání duši lidských původcům rozličných sekt křesťanských.
Kolik medle jest těchto sekt.> U nás byli do nedávna jenom
evangelíci augsburského a helvetského vyznání; v posledních
letech vznikla svobodná církev reformovaná, rozšiřují se též Metho—
disti a lrvingíáni; v Anglii a v Americe počítá se již několik set
různých společností náboženských, z nichž každá praví se býti
církví křesťanskou. Může-li to býti, milí křesťané, aby bylo ně
kolik set církví? Aj, sv. apoštol piše: »Jeden Pán, jedna víra,
jeden křest.< Proto jest jen jedna pravá, od Krista založená
Církev, a tato Církev jest viditelná. jak hrozné to pomyšlení pro
ty, kdož se nalézají v různých sektách křesťanských! Nemusí li
se ozvati při těch slovech jejich svědomí, kárati je, že se odtrhli
od jediné pravé Církve, a pobádati jich. aby se k této Církvi na
vrátili? Ale toho se leká ďábel, tento odvěký lhář a vražedník
duší lidských. A proto chlácholí svědomí sektářů tím učením, že
Církev jest neviditelný sbor vyvolených, a že údy této Církve
mohou býti příslušníci všech vyznání křesťanských, ba i židé,
mohamedáni a pohané. Proč by si tedy člověk připouštěl strach,
že snad se nenalézá v pravé Církvi a proto spasení nedojde?
Vidíte, jak nebezpečný to blud, věříti v církev neviditelnou? Tato
víra vede člověka konečně k úplné lhostejnosti,- tak že říká: Víra
jako víra, i žid a pohan může přijíti do nebe, jest-li jen dobrý
člověk. Ale pak by byl nadarmo přišel na svět Spasitel, pak by
byl nadarmo učil, nadarmo trpěl a umřel, nadarmo vstal z mrtvých,
nadarmo seslal Ducha Svatého, nadarmo založil Církev; pak by
bylo jedno býti křesťanem nebo pohanem.
Učení o cirkvi neviditelné vymyslili si původcové sekt ještě
z jiné příčiny. Oni zavrhli nejvyšší viditelnou hlavu Církve, chtíce
míti neobmezenou svobodu jak v učení, tak i v kázni; aby pak
se jim nemohlo vytýkati, že jsou stádem bez pastýře, říkají: My
věříme v církev neviditelnou, jejížto hlavou jest Ježíš Kristus. ——
Arciť, i my křesťané katoličtí vyznáváme, že Ježš Kristus jest
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neviditelnou nejvyšší hlavou Církve; ale poněvadž jest pravá Církev
viditelná, musí míti též viditelnou nejvyšší hlavu, tou byl usta
noven od Krista Pána sv. apoštol Petr, kterýž měl své biskupské
sídlo v Rímě, & proto jest i každý jeho nástupce aneb biskup
římský, zvaný papež, t. j. oter: křesťanstva, nejvyšší viditelnou
hlavou Církve.
Varujte se tedy, křesťané, těch, kdožkoli vám doporoučejí
učení o církvi neviditelné. eč jejich rozežírá se dle slov sv. apo
štola 11. Tím. 2, 17. jako rak,

t. j. kazí duší, přivádí jí k zahy

nutí. Vy držte se zdravého učení o Církvi viditelné, jsouce pře
svědčeni, že jen v Církvi, mající viditelnou nejvyšší hlavu, lze
dojíti spasení, že ona jediná jest sloup a utvrzení pravdy. Amen.
Klement Markrab.

Neděle XVIII. po Sv. Duchu.
Proč a jak za ustanovení svátosti pokání děkovatí
máme.

»Vclcbili Boha, jenž dal takovou moc
lidem.<

Mat. 9, 8._

»Doul'cj, synu, odpouštějíť se tobě hříchové tvoji.<= Slova ta

utěšcná mluví milosrdný Spasitel v dnešním evangeliu ku člověku,
jenž jest nemocným na těle i na duši. A na důkaz, že slovy
těmito skutečně uzdravil neviditelnou nemoc jeho duševní, uzdra—
vuje.také viditelnou nemoc jeho tělesnou těmi slovy všemohoucími:
»Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého.: Vidouce pak to
zástupové báli se a velcbili Boha, jenž dal takovou moc lidem.
Tu velikou božskou moc. odpouštěti hříchy, dal Bůh nejenom
Svému jednorozenému Synu, ale skrze Syna Svého udělil moc tu
mnohým, kteří nejsou ničím jiným, než pouhými lidmi, totiž kně
žím Církve Své. )]ako Otec poslal mne, tak i já posílám vás,(
praví Pán ježíš k apoštolům a jejich nástupcům, >příjměteDucha
Sv.; kterýmžkoli odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, a kterým
zadržíte, zadržány jsou.: jan 20, 23. A když Bůh lidem, kněžím
Církve Své ustavičně tu moc udílí, aby hříchy odpouštěli ve svá
tosti pokání, neměli bychom i my jako oni zástupové v dnešním
sv. evangeliu Boha velebiti, Bohu děkovati, jenž dal takovou
moc lidem? Zajisté toť povinností naší a proto rozjímejme dnes
o tom, že Bohu za ustanovení svátosti pokání děkovati máme.
Abych vás o důvodech a o způsobu vděčnosti té přesvědčil,
budu dnes v kázaní svém odpovídati na dvě otázky:

[. proč a

II.jak za ustanovení svátosti pokání dčko
vati máme.
Slyšte mne v nejsladším jménu Pána ]ežíše a Panny Marie.
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Pojednání.
I.

Svátost pokání jest bezpečným a snadným

prostředkem

k odpuštění

hříchů. Toťodpověďna

otázku, proč za Ustanovení svátosti té děkovati máme.

1.Pravím:pokání jest bezpečným prostředkem.

Ježíš řekl přímo: »Kterýmžkoli odpustíte hříchy, odpouštějí
se jim.a Když tedy ta pravda věčná, která ani klamati ani okla
mána býti nemůže, při ustanovení svátosti pokání, tak zřejmě
a určitě mluví, pak zajisté i my říci musíme, že pokání jest bez
pečným prostředkem k odpuštění hříchův. Kdybychom po svatém
křtu sebe častěji a hrozněji zhřešili, pokání smíří nás přece úplně
a dokonale s Bohem. Kristus násotom ujišťuje, neb dí k apošto
lům: >Amen, pravím vám, cožkoli svážete na zemi, bude svázáno
ina nebi: a cožkoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na
nebi.< Mat. 18, 18.
Platí tu slova proroka řkoucího: »Budou—li hříchové vaši
jako šarlat, jako sníh zbíleni budou: & budou-li červení jako čer—
vec, jako vlna bílí budou.a Is. 1, 18.

Tak učila vždy Církev, kterájest sloupem a utvrzením pravdy,
a ty bludaře, kteří tvrdili, že všecky hříchy skrze svátost pokání
odpuštěny býti nemohou, vyloučila ze společenství svého.
Je-li však svátost pokání bezpečným prostředkem k od—
puštění hříchů, pak zcela zřejmo jest, že za to Bohu děkovati
máme. 'Bída, kterou působí hříchové naši, jest ta největší a nedá
se ani vylíčiti. Kdyby šlakem poražený, jak dnešní sv. evangelium
vypravuje, sebe více trpěl na lůžku svém, kdyby stav jeho nemoc
ného těla ještě bídnějším a politování hodnějším byl. stav jeho
duševní byl by přece ještě žalostnčjším a špatnějším. Zdá se sice, že
nemocnýtento a ti, kteří ho nesli. pečovali více o uzdravení těla,
než o uzdravení jeho dušel, ale proto ještě nebyl lepší stav jeho
duše, čím. méně bídu její znal; podobně nemoc každá tím nebez—
pečnější jest, čím méně stav svůj nemocný zná.
Hřích jest tím největším zlem, tou nejhorší nemocí, a to tím
více, čím méně ho poznáváme. Neprokázal nám tedy Bůh ne
smírné a neskončené dobrodiní tím, že udělil tak bezpečný ajistý
prostředek proti tomu zlu? Nejsme tedy i my těmi nejvroucněj
šími díky jemu zavázáni?
2. Ano, velikými díky jsme Bohu za to povinni, a totím

víceproto,že svátost pokání jest nejenom bezpečným,
ale i snadným a lehkým prostředkem, kterým od—
puštění hříchů svých dosíci můžeme.
Pozorujte jenom, křesťané moji, co vše vynaloží nemocný,
když mu lekař příslibuje úplné vyhojení ode zlé nemoci. Hlad
i žízeň, horko, trpké a odporné léky, pálení a řezání, namáhání
a výdaje, ten největší náklad podstoupí, jenom aby vyléčil svou
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nemoc. Je—lívšak nemoc duševní, je-li hřích mnohem hroznější
než každá nemoc tělesná, nemáme od Boha takovýto prostředek
-— odpuštění hříchů — s poděkováním přijati, kdyby prostředek
ten sebe těžším a obtížnějším byl? A hle, prostředek ten, pravím,
jest velmi snadným a lehkým; neb zajisté není to těžko, stav svůj
poznati, hříchů svých litovat, dobrý úmysl pro budoucnost vzbu
dití, zvláště, víme—lídobře, že milý Bůh milostí Svou rád podpo
rujc toho, kdo jenom podporován býti chce. Není to věcí těžkou,
hříchy své upřímně vyznávali, neb říkáme hříchy člověku, knězi,
ne andělu, zpovídáme se ubohému člověku, jenž sám hříšníkem
jest; vyznáváme se člověku, jenž ničím, ani odměnou, ani trestem
nemůže k tomu donucen býti, aby to nejmenší ze známosti své
ve zpovědi oznámil, aneb prozradil. Není konečně nesnadnou věcí,
vykonati pokání, zvláště dostiučinění, jak se dle nynější mírné
kázně církevní ukládá.
Ano, křesťané, »jho mé zajisté jest sladké, a břímě mé lehké,
Mat. 11,29. jak nás sám Pán ujišťuje, a jak s ohledem na svátost
pokání sami nahlížíme. jest tedy, jak jsem již pravil, svátost po—
kání právě tak jistým, jako lehkým prostředkem odpuštění hříchů,
bezpečným a snadným prostředkem, jímž pokoje svědomí znovu
nabytí a ztracené milosti Boží opět dosíci, zdětí věčného zavržení
dítkami Božími, ze zločince, jenž pekelné tresty sám na se
uvalil, dCdici věčného oslavení a blaženosti. rajské státi se opět
můžeme. Toť zajisté dostatečné jsou důkazy a důvody, proč
Bohu za ustanovení toho vznešeného prostředku, svátosti pokání,
děkovatí máme.

jak ale máme děkovati?
Il.

Jedná—lise o způsob, kterak bychom Bohu za ustanovení
svátostí pokání děkovati měli, tu můžeme z části naučiti se tomu
z příkladu lidu v dnešním sv. evangeliu. '»Vidouce pak to zástu—
pově, báli se a velebili Boha, jenž dal takovou moc lidem.: Tak
| my máme velikost toho dobrodiní, jež Bůh ustanovením
svátosti pokání prokázal, uznávati a Boha za to nejenom srdcem,
ale i ústy svými velebiti. Nejlepší ale způsob díků záležívdobrém
análežitěm užívání tohoto prostředku milostného, a o tomto způ
sobu díků chci jediné několik slov promluviti.
Dobré užívání svátosti pokání jest tedy nejlepším díkem za
ustanovení svátosti té; dobře užíváme svátosti té, když ji často
a hodně přijímáme.

1. Chceme-li tedy Bohu v pravdě děkovati,
musíme často svátost pokání přijímati.

Neb co si musíme asi mysliti o křestanu, jenž budto zřídka,
málo kdy aneb skoro nikdy svátosti této nepřijíma? Buď souditi
musíme o něm, že víra jeho jest slabá a že nevěří pevněvbožské
ustanovení a působení prostředku toho spásonosného, aneb že
myslí, že mu není potřebnou, protože není hříšníkem; mnohdy
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věří křesťan sice i v božské ustanovení i v působení pokání, než
bud' jest vlažným, liným a netečným, aby se přiblížil k soudu

zpovědnímu, aneb jest pyšným a nechce jednati podobně jako lid
prostý, myslí, že by se zahodil, kdyby s lidem obecným ku zpo
vědnici přistoupil. a raději chce za zjevného nevěrce považován
býti; aneb konečně hluboko tone v nepravostech svých a nechce
činiti pokání, poněvadž chce i dále ještě hřešiti.
jak nevděčným jest křesťan takový proti Bohu svému, pů
vodci to svátosti této, ať jsou již jakékoliv důvody, na které se
odvolává, proč tak zřídka svátost pokání přijímá. Božské ustano
vení jakož i božské působení jsou tu zcela jistými; my všichni
jsme hříšniky; »díme-li, že nemáme hříchu, sami se svádíme. a není
v nás pravdyc [. jan. 1,8., dí miláček Páně sv. jan; jaký to
nevděk proti milosrdenství Božímu, když snad náhle ve stavu
hříšném před soudnou stolici Boží povoláni budeme, kdežto v životě
svém nabízené milosti smíření s Bohem tak zřídka jsme přijímali,
a tak často ji zamítalí!
jaký by to byl od nás nevděk, kdybychom před tímto pro
středkem milostným přednost dávali lenivému pohodlí, marnému
vypínání & nadýmání se, aneb přátelství se světem a marným,
smyslným požitkům světským přátelstvim Boha Samého! Velikost
nevděku toho uznati musíme, uvážíme—li jen poněkud věc tu.
Svatí a vyvolení Boží domnívali se, že častým přijímáním vzdají
Bohu náležitý dik 'za ustanovení svátosti pokání.
Všichni svatí přijímali ji často, ano čteme o svatých. kteří
denně svátost tuto přijímali jako př. sv. Brigitta, sv. Peregrinus,
sv. Karel Borromejský. A když si od své poslední zpovědi
žádných poklesků vědomi nebyli, tu vyznávali se ze dřívějších
v platné zpovědi již vyznaných hříchův, a to proto, aby kajícné
smýšlení v sobě zachovali. milostí svátostného rozhřešení dosáhli
a pro budoucnost se posilnilí.
Takovou vděčnost vyžaduje Duch Sv , jenž dí tomu, kdo těžce
zhřešil: »Neprodlévej obrátiti se ku Pánu, aniž odkládej den ode
dne.: Eccli. 5, 8.

2. Ku dobrému užívání svátosti pokání náleží
nejenom časté. ale i hodné přijímání svátosti této.
Neboť časté, ale nehodné přijímáni nebylo by vděčností k Bohu
za svátost pokání, ale byl by to častý hrůzný nevděk, bylo by
to časté svatokrádežně znesvěcování svátosti té. Kdykoliv tedy
přijati chceme svátost tu, vynaložme péči všemožnou. abychom
zpytovali svědomí sv' ebe náležitě poznali, svých hříchů litovali,
plán nového života—reiurčili. upřímně knězi ze všeho se vyznali,
jakjsme to poznali při zpytování svědomí, jakobychom před Sa—
mým Bohem stáli, a obdrževše rozhřešení hodné ovoce pokání
přinášeli.
Takto přijímati budeme hodně svátost pokání. Při tom všem
nespoléhejme se jenom na svou dobrou vůli; milost Boží musi
nás předcházeti, provázeti a .následovati, chceme-li nějaký dobrý
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skutek vykonati, zvláště ale při tom velikém díle našeho pokání.
Prosme tedy vždy pokorně a vroucně o tuto osvěcující a účinlivou
milost Boží.

'

*

*

*

Končím. První díl nám ukázal, proč za ustanovení svátosti
pokání děkovati máme; odpověď znáte: proto, že jest nejbezpeč—
nějším a nejsnadnějším piostředkem k dosažení odpuštění hříchů,
jest neskončenou, převzácnou milostí. Druhý díl odpověděl na
tu otázku: vakděkovati máme, a ta odpověd zněla: nejlépe děkovati
budeme dobrým t j.častým a hodným přijímáním svátosti pokání.
Zbývá ještě úvaha kratičká. Mnozí z lepších pohanů starého
inového věku cítili hluboko potřebu odpuštění hříchů svých;
činili a trpěli pro tu věc vše, co jen mysliti se dá; sami podstu
povali ty nejstrašnější a nejhrůznější muky, jenom aby uražené
božství usmířili. O, křesťané moji! S jakou láskou chápali by se
lidé tito svátostného pokání, kdyby se jim toto nabízelo jako bez
pečný a snadný prostředek odpuštění hříchů, kdežto pro
středky, jichž v ohledu tom užívali, v jejich očích tak nejistými
a tak hrozně tvrdými a krutými byly. Považme dále: v jiných
dílech světa na př. v Americe mnoho jest křesťanů, kteří jenom
málokdy ku kněžím přijíti mohou, někdy celá leta ne, pro nedo—
statek kněžstva, za jaké štěstí byl to považovali, jak by si toho
vážili tito, kdyby se jim dostávalo ustavičně příležitosti ku přijetí
svátosti pokání, jak se děje v krajinách našich.
Při soudě posledním vyvstali by proti nám také onino po
hané a tito křesťané, kdybychom k nabízené milosti lhostejnými
byli a příležitost ustavičnou ku přijetí svátosti pokání promeškávali.
Nedej

to Bůh!

Amen.

lan. Gótschner, em. farář v Kutné Hoře.

Svátek svatého Václava.
Svatý Václav vzor zbožnosti a lásky.
»Syn zajisté člověka přijde ve slávě
Otce Svého s anděly svými, aodplatí
jednomu každému dle skutků jeho.<
Mat. 16, 27.

Každý národ má muže svaté i světice, kteří z něho vyšli;
každý národ může se honositi, že mezi předky jeho jest některý,
jenž proslul svým životem a svatým se stal. Národ náš, který
s chloubou zove se svatováclavským, má také svého sv. patrona
v nebesích, sv. Václava, knížete svého. Sv. Václava vzývali před
kové naši, když táhli do boje; jej oslavovali velebnou písní:
.Sv. Václave, vévodo české země:, když korunovali nového krále
a jemu ukládali přísahu věrnosti; ve jménu jeho starobylým jeho
Rádce duchovní.
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mečem byli na rytíře pasováni udatní hrdinové čeští; ke sv. Vá—
clavu utíkali se předkové naši, prosíce jej za přímluvu u Pána
Boha v těžkých dobách moru a hladu. jako předky naše chránil
sv. Václav, tak posud i nyní za národ svůj oroduje, i nyní svou
zemi českou ochraňuje a za své věrné Cechy se přimlouvá. Za
svého života byl sv. Václav vzorem zbožnosti a lásky k Bohu,
vzorem lásky k bližnímu, vzorem lásky k národu, a proto také
oslavil jej božský Spasitel náš a korunoval jej korunou slávy věčné.
Od Boha poctěn jsa, u Boha za nás Cechy se přimlouvá. Nejsme
tedy my, rodáci jeho, povinni, jemu úctu vzdávati? jsme národem
Svatováclavským, a nebudeme ctíti toho, po němž se nazýváme?
A kterak lépe poctíme svatého knížete svého, než tím, budeme-li
živi tak, jak on, budeme-li následovati jeho příkladu?
Vylíčiti vám ctnosti sv. Václava, abychom jich následovali,
budiž předmětem dnešního rozjímání ke slávě Trojice nejsvě—
tější, ke chvále sv. knížete našeho, sv. Václava.

Pojednání.
[.

V knize moudrého Siracha čteme: »Chvalme muže slavné
a otce naše v pokolení jejich. Mnohou slávu způsobil jim Pán
velebností svou od věků. Moudrost jejich at vypravují lidé, a chválu
jejich at' zvěstuje shromáždění.: Chváliti máme slavné předky své,
o moudrosti jejich s pochvalou mají mluviti lidé! A který z předků
našich zbožných, slavných, jest nejslavnější, nejzbožnější? Svátek
jeho dnes slavíme. Sv. Václav, dědic naší země! 0 něm čteme,
že jako chlapec knězi při mši sv. posluhoval. Sám pekl chléb,
který sloužil za dar obětní při mši sv., sám vytlačoval víno, jehož
užito při mši sv. A jako kníže pak každý den na mši sv. cho
díval; před každým podnikem se modlil v kostele, aby tak vše
s Bohem začínal. Takovou zbožností vynikal sv.. kníže náš. A za
příkladem svého vknížete šli také naši předkové. Také oni, jako
kníže jejich, vynikali zbožnosti. V dobách rozhodných hledali po
silu v modlitbě, v neštěstí nalézali v modlitbě útěchu. A kde jinde
má člověk hledati oporu, ne-li modlitbou u Boha? Když člověka
vše opustí a nikde nekyne u lidí žádná spása, tu zbývá pouze
Pán Bůh, ta jediná naděje všech. A blaze každému, dokud tu
naději ze svého srdce nevyhostí! ——jak 'velebně vypíná se chrám
tento k nebesům! Tak stojí zde již staletí a ukazuje. jak
zbožní byli předkové naši, jak pevnou a živou měli víru. Však
zda hlasy zvonů s kostela nevolají nám jako výčitka, že nemáme
té zbožnosti, té víry, jakou měli naši předkové? Kde je ten zbožný
zápal pro víru, jejž předkové naši chovali v srdcích svých? Nyní
vidíme, že mnozí skoro se stydí smcknouti před křížem, žeprý
je to člověka vzdělaného nedůstojnol Na místě víry mnohý mluví
o osobním přesvědčení: »Mé osobní přesvědčení nedovoluje mi
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tak jednati, jak Církev velí. Já jednám dle svého osobního pře
svědčení.: Tak se říká a přidá se ještě několik pohrdlivých po
známek. jest chvály hodno, míti své vlastní přesvědčení, ano,
přesvědčení vlastní míti, značí že člověk má úsudek samostatný,
že dovede neodvisle souditi, že dovede býti samostatným. Jest
však možno, aby v náboženství platilo »osobní přesvědčeníc?
V náboženství platí: Věřím, a z mé víry vyplývá mé přesvěd
čení! A nikoli: Z mého přesvědčení má víra! Naše víra katolická
je dar Boží, spočívá na svědectví Božím, jež Pán ]ežíš sám
s nebe přinesl a je Církvi svaté svěřil. Byl pouze jeden Kristus,
a vydal svědectví o Bohu pouze jedno: a to je víra naše kato—
lická! »Jeden Pán, jedna víra, jeden křest,< dí sv. apoštol národů
ve svém listě k Efesským. A ta jedna jediná víra je pro všecky
lidi všech stavů, všeho vzdělání, všech národů. A ta jedna jediná
je pravá. Kdyby však mělo platiti v náboženství osobní přesvěd—
čení, osobní náhled, kolik by tu bylo věr! Kolik lidí, tolik růz
ných náhledů, a tolik přesvědčení! Není možno, aby v náboženství
platilo osobní přesvědčení. Buď se mě přesvědčení shoduje s věrou
katolickou, a pak jsem upřímným katolíkem, a nemám-li takové
přesvědčení, pak jsem se z Církve vyloučil sám a katolíkem
nejsem; nemám pravdy, ale nemám také práva na dobrodiní,
kterých Církev dává. Jsem-li však upřímným katolíkem, musím býti
zbožným, již samo srdce mne k tomu přivede.
II.

]ako měl sv. Václav zbožnost v srdci svém, tak měl také
lásku, která ho vedla k činům, jimiž podobal se Pánu ]ežíši.
Řekl-li Pán ]ežíš, jak čteme v dnešním sv. evangeliu : »Chceš-li kdo
za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne,a
nezůstalo to pouhým slovem v srdci sv. Václava, nýbrž on dle
toho jednal. Vizme! Když bratr jeho Boieslav na prahu svatyně
staroboleslavské mečem jej napadl, jak počínal si sv. Václav?
Bránil se, bratra svého povalil na zem, avšak neodplatil jemu
zlým, nýbrž řekl: »To ti Bůh odpust, bratře !: Zde jednalo se
se o to, aby sv. Václav byl zbaven knížectví, proto měl zemříti,
zde šlo sv. Václavu o všecko — a sv. Václav přece řekl: To ti
Bůh odpusť, bratře! Tak zapřel sebe, že, ač přemohl bratra svého
a na zem jej povalil, nemstil se, aby vyrval meč jemu a rázem
učinil konec životu útočníkovu, nýbrž odpustil. Zdaž nevyplnil
slova Spasitele našeho: »Zapři sebe sám:? Kolik je takových
případů, aby člověk, jsa zákeřně napaden, nemstil se na zákeř—
níku aby, jsa usmrcován, vrahu svému odpouštěl? Znám případ
jediný: Když umíral Spasitel světa na kříži, a dole se posmívali
]emu, tu prosil: »Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí.: jako
Spasitel náš odpouštěl,

umíraje.

tak sv. Václav bratru svému ——-—

vrahu odpustil. Hle, tak naplnil slova: Následuj mne!
A právě tak každý má vrýti si do srdce slova: Zapři sebe
sám . . . následuj mne! Těmi slovy Pán ježíš řekl: Kdo chceš
43*
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spásy své dosáhnouti, čiň lépe, než jak tě tvá žádost, tvé srdce
vedel Tvé srdce vede tě ke hříchu, však ty zamítni tu myšlénku,
bud dobrým, čiň tak, jako činil jsem já! A to platiti má o každém
činu, každém skutku našem.v Cim více budeme sebe zapírati, tím
větší budeme míti zásluhy. Cim větší sebezapírání, tím skutek šle
chetnčjší! Uvažte, jakou cenu má halíř věnovaný boháčem, jenž
ani sám neví, jak bohat je ——a jak proti tomu oceniti se musí
poslední halíř chudé vdovy, jejž ona si utrhne a věnuje na účel
dobrý! Sebezapírání dovede k lásce, k té pravé, nezištné, obětavé
lásce, která umí sama sobě odepříti, aby jiný měl. Té lásky
vzorem jest Spasitel; On umřel, abychom my živi byli, ,aby
kdož v Něho věří, živ byl a měl život věčný.: Takovou láskou
máme milovati bližního svého; z takové lásky jenom dovedeme
odpustiti svým nepřátelům. Takovou láskou máme milovati svoji
vlast, svůj národ.
Ill.
Snad zdá se vám, drazí v Kristu, že nemám s posvátného
místa tohoto mluviti o lásce k vlasti, k národu, jakožto věci po
zemské? Snad vznikla některému myšlenka, že vlastenectví nesrov
nává se se smýšlením katolickým, že katolík nesmí býti vlastencem.>
Daleko budiž od nás taková myšlénka! Kdo c_hcešbýti upřímným
katolíkem — musíš býti dobrým, upřímným Cechem! Svatá naše
víra nám to porouči! Máme přikázaní lásky k bližnímu. Bližnimi
pak našimi jsou všickni lidé. Někteří jsou nám však přece bližší
než ti ostatní. Tak první místo mají rodiče, bratři, sestry, rodina
vlastní. Mezi ostatními mají přednost ti, kteří nám jazykem, rodem
blízcí jsou. A národ to jest právě veliká rodina, která mravy,
jazykem a smýšlením jest nám nejbližší, a proto má přednost
před ostatními národy. Ano, národ má přednost před otcem,
matkou, rodinou, když jest nebezpečí! Opustíš otce a matku, a
jdeš bojovat za národ. Když vlast je v nebezpečí, má ona místo
první, nebot štěstí jednotlivcovo musí ustoupiti a obětovati se
celku. Tak učí naše svatá víra, a tak smýšleti a jednati musí
upřímný katolík.
,
A mám dokázati příkladem povinnost, že máme milovati
vlast a národ? Sv. Václav, kníže náš, aby nemusil jeho lid bojo—
vati a prolévati krev proti Radslavovi, sám podstoupil boj 3 od
bojným knížetem. Aby národ jeho krváceti nemusil, dal sám život
svůj v nebezpečí, sám se obětoval. Však ještě jiných příkladů
lásky k národu nacházíme. Otevřme Písmo sv.-Starého Zákona
a najděme si proroka jeremiáše. Když národ israelský odveden
byl do zajetí, a jerusalém vyvrácen, tu nad zříceninami jerusaléma
oplakával prorok osud nešťastné vlasti své: »Kterak sedí samotné
město plné lidu, učiněna jest vdovou paní národů, a pod plat
uvedena jest královna krajin. — Pláčem pláče v noci, a slzy její
na očích jejích a není nikdo, kdo by ji potěšil ze všech milých
jejích: všichni přátelé její pohrdli jí a obrátili se jí v nepřátele.<
jak vlastenecká to slova! jak mohutně dojímá nářek prorokův
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nad městem svatým, jež zbaveno obyvatelstva! jak teskní prorok
nad národem ve vyhnanství!
'
Však daleko vznešenějši, daleko úchvatnější vzor lásky vlaste
necké dal Sám Spasitel náš Ježíš Kristus. U sv. evangelisty Lu
káše čteme: »A když přiblížil se, vida město, plakal nad ním, řka:
O, bys i ty poznalo a to aspoň v tento den tvůj, co tobě jest
k pokoji . . . Neboť přijdou na tebe dnové, a obklíčí tě nepřátelé
tvoji náspem a souží tě ze Všech stran a na zem porazí těi syny

tvé, kteří v tobě jsou, a neostaví kámen'na kameni, protože jsi
nepoznalo času navštívení svébolc Spasitel miloval všecky lidí,
za nás všecky umřel, aby nás vykoupil
však nad jerusalém'em
plakal, vida jej v plné kráse před sebou, a ty slzy vynutila mu
láska vlastenecká. Vždyť ]erusalém byl městem svatým; jerusalém
byl národu israelskému páskou, která celý národ pojila, byt vzdálen
byl od Palestiny tisíc mil. Tam byla archa úmluvy, tam jedině
směl obětovati Israelita Bohu; tam do chrámu musil každý jednou
za rok přijíti, a tam nalézal útěchy, tam posilnil se vzpomínkou
na staré krále svého národa, tam na pahorku hradním vzpomněl
si slavných dob krále Davida, Salamouna, tam připomněl si ne
štěstí svého národa, ale zároveň pookřál vzpomínkou na Mesiáše,
Vykupitele, jenž přijíti měl — a to vše naplň'ovalo srdce jeho
nadšením, aby věren byl vlasti své a svému národu. A proto
proléval Spasitel slzy nad městem svatým, že národ zbořením
jerusaléma pozbyl svého střediště; když rozpadly se zdi chrámu
jerusalémského, rozpadl se národ israelský též.
Však, drazí v Kristu, i my máme svůj jerusalém, jenž jest
srdcem našemu národu, jenž jest střediskem naším. Tam na březích
vltavských, tam rozkládá se náš jerusalém, staroslavná, královská
Praha. Tam máme svůj velechrám, v němž odpočívají naši krá
lové; tam má hrob svatý Václav. a nad hrobem jeho spočívá
odznak našich práv, poklad celého království, hrdá ozdoba našich
králů: koruna svatováclavská! Když tak člověk kráčí kolem vele
chrámu sv. Víta, rozhlíží se po hradě královském, zda může zů—
stati srdce jeho bez pohnutí? Když díváme se na Prahu, ty ve—
lebnéchrámy.
ty mohutné věže, ty vyprávějí, jací byli: před
kové naši, ty vyprávějí o zbožnosti, o lásce k Bohu, o lásce
k národu, jakou chovali předkové naši v srdcích svých. A tu
zbožnost, tu lásku odkázali nám zbožní naši předkové dědictvím.
Nosme i my tedy v srdci svém tu zbožnost, tu lásku. A je po
třeba, bychom milovali vlast svou, vždyť odevšad číhá nepřítel jen,

aby urval národu našemu půdu pod nohama, aby náš národ vy
hladil. A že jsme národem, že nesmetl nás nepřítel s povrchu
země, děkovati musíme po Pánu Bohu svým svatým patronům
v nebesích a v první řadě sv. Václavu, který za nás, za svůj lid,
za své věrně echy u Pána Boha nade všecky se přimlouvá.
A proto chceš-li kdo býti upřímným Cechem, upřímným vla
stencem, vděčným Pánu Bohu, vděčným bud' také sv. Václavu,
zbožností svou, svou láskou odplať to dobrodiní, kteréhož našemu
národu

se dostalo!

*

__

*.
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Drazí vKristu, účelem našeho rozjímání bylo, abychom roz
nítili se k následování sv. Václava, jenž vzorem jest nám zbož
nosti, a lásky obětavé k bližnímu i k celému národu. A proč
máme následovati vzoru sv. Václava? K tomu odpovídá dnešní
sv. evangelium: »Syn zajisté člověka přijde ve slávě své a tehdá
odplatí jednomu každému podle skutků jeho.< Za skutky dobré
obdrží spravedliví odměnu, za Špatné obdrží každý trest. Budeme-li
jednati tak, jak jednali spravedliví, odplatí nám Syn Boží slá
vou věčnou. A svatý Václav již požívá své odměny v nebesích,
on dosáhl již koruny věčné slávy; budeme li tedy jej následovati,
odplatí nám Soudce nejspravedlivější tak jako odplatil sv. Václavu.
Zachovej tedy každý víru svou, buď zbožným. snaž sebe za
pírati, a z toho sebezapírání vykvete pak pravá láska k bližnímu
i k národu.
Ty pak, sv. Václave, ze všech ochranců naší země nejmoc
nější a nejslavnější, vypros nám od Boha hojné milosti, bychom
ve zbožnosti a lásce tebe následujíce slávy věčné dosáhli. Vlasti
naší vypros pokoje a blahobytu a nedej zahynouti nám ni bu
doucím.

Amen.

Fr. Wolf, kiplan v Králové Dvoře.

“$%"
Řeči příležitostné.
Řeč při uvítání ]. B. M.
v den udělování svátosti sv. biřmování v Pouchovč
dne 29. května 1899.
Nejdůstojnější vrchní Pastýři náš!
Co mám říci dnes v tento slavný a radostný den — kterými
slovy mám vyjádřiti, co cítí dnes srdce nás všech. Výmluvným
svědkem citů našich jsou zde ty řady věrných dítek vašich, sku
pení mládeže, jinochů, mužů, starců, zástupců slavných sborů,
veřejných úřadů; květiny, věnce, prapory, slavobrána, hlahol zvonů,
zvuky hudby -— všechno to volá jako jedněmi ústy: Vítej nám,
Velepastýři nás -— já pak jménem všech volám: Ecce sacerdos
magnus, qui venit in nomine Domini. Ejhle kněz veliký, který
přichází k nám ve jménu Páně!
Buďtež nám z celého srdce vítán, otče nejdůstojnější. Není
to dnes poprve, co přicházíte do osady naší, nepřicházite mezi
neznámé, ale mezi své — můžete zajisté říci: známí. své, a znají
mně mé ——znaji mne a hlasu mého slyšeti budou. Ano farnost
naše Pouchovská za velkou čest si to klade, že jste zde nejd. otče,
v“ duchovní správě po kolik let snaživě, horlivě obětavě pracoval ——
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za veliké vyznamenání to považuje a dnes se ztoho velmi raduje,
že vítá ve středu svém svého bývalého duchovního rádce a učitele
nyní jako mileného svého biskupa ——farnost naše se z toho ra
duje a děkuje Bohu těšíc se z velemoudrého řízení jeho. ——
Povýše
ním V. B. M. povýšena a vyznamenána jest i farnost zdejší ——
záslužnou činnost vaši v zdejší krajině vypisují zdejší farní úřední

knihy, tam zaznamenáno jest, že v letech 1877—1882 docházel jste
sem z blízkého Hradce Králové jako bývalý tehdy profesor theo
logie, k službám Božím často v nepohodě ano i za tmy, abyste
zde učil, kázal, cvičil-, svaté svátosti uděloval, nemocné navštěvo
val — a to ne ze zisku ale z lásky k svému kněžskému povolání,
z lásky k churavým starším tehdy farářům zdejším, když jevil se
velice nedostatek kněžstva výpomocného. Knihy zdejší svědčí, že
jste zde někdy v neděli a ve svátek denně až i dvakráte kázal
(218 krát za čas ten) a týž den ještě odpoledne v osadách přifa
řených křesťanská cvičeni konal (počtem ke Bo.)
A dnes přicházíte, abyste jako biskup viděl utěšené ovoce
svého přičinění, abyste se přesvědčil, že slova a práce vaše zde
nebyly nadarmo.
'
Přicházíte dnes k lidu svému ne z prázdna ale s bohatými
dary Ducha Sv., abyste jich štědře uděloval a ve středu lidu svého
vám v celé lásce oddaného několik hodin prodlel — abyste dnes
opětně slovo Boží hlásal, dítky zkoušel a svátost sv. biřmování
600 biřmovancům uděloval. ]smeť sice tak šťastni, že dopřáno
nám dlíti blízko vašeho biskupského sídlaaslyšeti častokráte slova
božského mistra Krista Ježíše z vašich výmluvných úst ——avšak
dnešní den jest výhradně náš, dnes náležíte jenom nám— dnešní
den pro nás učinil Pán, proto my radujcme a veselíme se v něm.
Já pakjako nynější duchovní pastýř této osady jménem všech svých
duchovních dítek na konec vznáším k vám, nejdůstojnější Otče,
prosbu, a volám ve smyslu slov mešní písně našeho velikého
básníka Jablonského:
Vyproste, Otče nejdůstojnější, svému lidu—poklady a dary
Ducha Svatého, — vyproste požehnání svojí věrné rodině,
vyproste požehnání Církvi, vlasti, národu, -—vyproste lidu našemu
ve všem dobrém úrodu, ——aby vedle chorálu

největšího

v Ce—

chách biskupa, sv. Vojtěcha, dal Bůh hojnost, pokoj a mír naší
zemi! Kyrie elcison.
lan Karel Vaníček, farář v Pouchově u Hradce Králové.

Listy katechetické.
_%$%_
Katechismus v příkladech.
Na základě _spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,
katecheta v Turnově.

(Dokončení)

Třetí prosba zní: Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Se slovy »Bůh to chcec táhlo ve středověku křesťanské ry—

tířstvo evropské z pevných hradů svých do Asie dobývat hrobu
Božího. Vyplnění však této »vůle Božíc vyžadovalo často těžkých
obětí a způsobilo ve mnohých rodinách trpký žal. Roku 1227
učinil také Herrmann, lantkrabě Durinský, slib, že se příštího
křížového tažení súčastní. Na znameni toho přijal z rukou biskupa
Hildesheimského kříž, zhotovený ze sukna, který si měl připjati
na své brnění. jelikož však Herrmann věděl, jak bo'estně se dotkne
toto složení slibu jeho choti, sv. Alžběty, uschoval před ní pečlivě
toto znameni kříže, očekávaje příznivé chvíle, aby ji o svém
předsevzetí uvědomil. Náhodou však našla sv. choť jeho mezi
věcmi i kříž od biskupa posvěcený. Při pohledu na kříž onen
leknutím až omdlela. Přišedši k sobě, nemohla pro bolest dlouho
ani slova pronésti; ulevovala si jenom tichým pláčem. Ponenáhlu
se však vzpamatovala, a když lantkrabě se loučil, těšil ji. že jest
to vůle Boží a že slib svůj splnit musí. Svatá paní odevzdala se
zcela do vůle Boží a pravila: »Nechci jednati proti vůli Boží,
nechci tě déle zdržovati Dopřej tobě Bůh, abys mohl vůli jeho
naplniti. Sebe i tebe obětovala jsem Jemu. Jeď ve jménu Páně.:
Slova sv. Alžběty: :Popřejž tobě Bůh, abys mohl vůli jeho
naplniti; nejsou ničím jiným, než plněním III. prosby Otčenáše:
»Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.:

»Vychovatelc 1396,

Čtvrtá prosba zní: Chléb náš vezdejši dejž nám dnes.
Není vroucnější prosby, není tklivější prosby, která by srdcem
otcovským více hnula, nad prosbu dítěte 0 chléb. Ctihodný sluha
Boží, Ludvík z (Granady, praví : Casto jsem slyšel tuto prosbu z úst
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dítek, když žalostivým hlasem prosily otce o chléb k ukojení
hladu, a nikdy jsem neviděl, že by který otec, když dítěti vyho
věti mohl, prosby té byl oslyšel. A jestliže otec lldský nedovede
zamítnouti prosby svého dítěte, žádajícího pokrmu, tím Spíše za
jisté vyslyší prosbu podobnou všemohoucí Otec nebeský. Vždyť
Sám Syn Boží ujišťuje nás, že, jestliže lidé dobré věci dávají dětem
svým, tím spíše že tak učiní Otec nebeský. Ano, On nám slova
prosby takřka v ústa vložil, když nás v Otčenáši učil volati:
»Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.: Zač žádáme v této prosbě?
Blahoslavený Ludvík ?. Granady praví: Ze dvou částí Skládáme
se my lidé, z těla a z duše. Zdaliž nemáme prositi o chléb po.
zemský pro obě tyto části bytosti své, pro tělo o chléb pozemský,
pro duši o chléb nebeský? Dobře tudíž praví katechismus, že ve
čtvrté prosbě žádáme Boha o vše, čeho jest nám třeba k zacho
vání duchovního i tělesného života.
Ibidem

Pátá prosba zní: Odpusf nám naše viny jakož i my odpouštíme
našim vinnikům.
Sv. lan, almužník, aby vzdor a nepřátelství jednoho velmože
přemohl, pozval ho k sobě a prosil, aby s ním do kostela vešel
a mši sv. přítomen byl. Stalo se. Biskup, když k slovům : »Odpust
nám naše viny jakož i my odpouštíme našim vinníkům< došel,
umlkl. Muž přítomný divil se tomu. A tu obrátil se k němu jan
a pro Boha ho prosil, aby se rozpomenul, co ta slova znamenají.
Tento výjev pronikl nesmiřitelného nepřítelc, že padna biskupu
k nohám, smíření přislíbil a se i smířil.
H.). Karlíka:Živ.svat.

Šestá prosba zní: A neuveď nás v pokušení.
V blízkém městečku byl trh, a tu z blízké vesnice odebralo
se tam mnoho lidí. Večer za soumraku vpližil se zloděj do je—
dnoho domu. Bázlívě se rozhlížel, aby snad někdo zde nebyl

doma, a poslouchal; a vskutku uslyšel dítě, jak se modlí Otčenáš.
jasným hláskem volalo k Otci nebeskému: >A neuvod nás v po
kušení, ale zbav nás od zlého. Amen.< [ trhl sebou zloděj, tiše zase
odešel domů a nekradl více.
Reinick.
Sedmá prosba zní: Ale zbav nás od zlého.
“Svatí a světice Boží milovali Boha a svou vlastní duši; láska
tato v nich působila, že raději chtěli snášeti útrapy, svízele, pří—
koří jakákoliv, než aby jen jedinkého hříchu smrtelného se do—

pustili. To bylo jediné, čeho se báli. ]edenkráte

žádal kdosi

světce ——aby na rozkaz císařův jen jedinkého těžkého hříchu se

dopustil. Na to odpověděl muž tento svatý významně; »Jen
jedenkráte, pravíte, abych těžce zhřešil: to jest právě tolik, jako
kdyby někdo k druhému řekl: Nežádáme od tebe ničeho, než
abys si nechal jen jedenkráte hlavu useknouti.: Sv. Theodor.
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5 O rozličných církevních modlitbách
& pobožnosteoh.

0 pozdraveni andělském.
Starodávný jest obyčej, pozdravovati či velebiti Marii pozdra
vením andělským; pozůstávát' ze slov archanděla, sv. Alžběty a
sv. Církve. Vždyť i Sám ježíš pozdravení to naplňoval každodenně
skutkem. Slova ta nalézají se v liturgii, která se připisuje sv. apo
štolu jakubovi. Sv. Petr prý modlitbu tu zavedl. I sv. jan Zlato
ústý dí ve své liturgii: »V pravdě hodno a spravedlivo jest, aby
oslavovali tebe, Rodičku Boží a Matku Boha našeho, vždy pře
blahoslavenou a neposkvrněnou, Cherubínův uctění hodnější a
Serafínů nevyrovnané slavnější, kteráž jsi bez porušení porodila
Boha, tebe zvelebujeme jako skutečnou Rodičku Boží: Zdrávas
Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná's ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, poněvadž jsi porodila Spasitele
duší našich.: A sv. Athanáš, biskup, se modlil: »K tobě voláme,
Panno nejsvětější, rozpomeň se na nás, jež jsi i po porodu zůstala
pannou. Zdráva bud', milosti plná, Pán s tebou, všecky andělské
i zemské řády blahoslaví tebe. Požehnanás ty mezi ženami a po
žehnaný plod života tvého; zastupuj nás, velitelko, paní, královno
i Matko Boží !:

O 'modlitbě při zvonění na klekáni.

Leta Páně 1368 na sněmě v Lavaux nařízeno, aby sei ráno
zvonilo. jiní se domnívají, že papež Urban II. ku konci XI. století
dvakráte za den ráno a večer zvoniti nařídil, aby věřící se mo
dlili za vydobytí míst svatých v Palestině, což papež Řehoř IX.
r. 1259 obnovil; Kalixt' III. pak po dobytém vítězství nad Turky
u Bělehradu r. 1456, kdež sv. Jan Kapistran s křížem v ruce
umdlévající vojíny k důvěře k Bohu, a Rodičce Boží povzbuzoval
se šťastným výsledkem, i polední zvonění přidal a spojil s mo—
dlitbou tou plnomocné odpustky; kdo se třikráte denně >Anděl
Páněc pomodlí a za měsíc sv. svátosti přijme, obdrží každý
měsíc plnomocné odpustky. — Původ se připisuje sv. Bonaven
turovi.

Bercas.

0 růženci.

Sv. růženec útěchou 0 hodinu smrti.
Slavný biskup orleánský Dupanloup vypravuje ve svém po
jednání o sv. růženci následující dojímavou událost: Pamatuji se
na příběh, který mne poučil o obzvláštní moci modlitby »Zdrávas
Maria-, jehož nikdy nezapomenu. Udál se na smrtelné postelijisté
paní, již jsem několik let před tím připravoval k prvnímu sv. při
jímání. Měla teprv 20 let, byla šťastnou matkou, bohata, ve
stkvělých poměrech a uprostřed takového štěstí měla umříti.

Vstoupiv k ní, nemohl jsem se zdržetí a neříci 'jí: »Dítě, jak
těžká to ránalc Ona hlasem, jehož mně nelze napodobiti, odvětila:
„Myslíte přece, že se dostanu do nebe?- »To doufám, dítě mé,:
odpověděl jsem. »A já to vím jistě,: pravila ona. Tázal jsem se
jí: »Co vás otom tak ujištujePa »Rada vaše,< zněla její odpověd.
,kterou jste mně jednou dal. Když jsem byla u prvního sv. přijí
mání, radil jste mně, bych se každodenně modlívala nábožně
jedno >Zdrávas Mariae; to jsem činila, ano po celá 4 leta ne
zanedbala jsem ani jednoho dne pomodliti se růženec. A to jest
to, co mne tak ujišťuje, že přijdu do nebe.< »Jaktořc »Ach, my
šlenka tato neopouští mne po celý čas mé nemoci: po 4 leta
každodenně padesátkrát' jsem se modlila k Matce Boží: Svatá
Maria, Matko Boží, pros za mnc, ubohou hříšníci, nyní i v hodinu
smrti mé. Amen. Proto ani uvěřiti nemohu, že by ona mně ne
měla přijíti na pomoc nyní, kdy mám umříti. Ona je zde, vím
to jistě, ona prosí za mne a ona jest to, která mne do nebe
uveden: Toto mně vypravovala mladá paní —- a já viděl, čehož
nemohu popsati, v pravdě nebeskou smrt. Patřil jsem na něžné,
křehké stvoření, jak v květu života byla vyrvána všemu, co se jen
štěstím na zemi zvátí může, opouštějíc manžela a ubohé malé
dítko Se vším tim loučila se ne sice bez slz, přece však sblahým
vědomím. Těšila truchlící rodinu, mluvila jen o nebi a viděla jen
nebe. Vzpomínka na vše toto jest mně nezapomenutelnou.
_

_,

0 litamlch.

Kazatel

1895.

Litanie vůbec konávaly se záhy v Církvi katolické při vše
obecných potřebách a to s veřejnými průvody neb processími.
Tak v 6. století, když v Italii strašný mor zuřil, nařídil papež
Pelagius veřejné průvody, kde i litanie všech Svatých a Rodičky
Boží se zpívaly. Roku 590 za touž příčinou konaly se průvody
s litaniemi na den sv. Marka, což (ehoř I. všeobecně za odvrá
cení všeho zlého konati velel. V století 5., když ve Francii mnohá
zla: drahota, hlad, nemoci, ohně a domácí rozbroje vypukla, na
řídil biskup viennský sv. Mamert třídenní pobožnost, odkudž po
vstalo processí na den sv. Marka.
Podstrám vým,

0 církevních průvodech & poutích.

Svatý jarolím ve 4. století, ozářcn světlem víry, opustil bo
hatství í hodností, které se mu podávaly, k vůlí divoké poušti
Palestiny a konečně sobě napořád ustálil příbytek svůj podle je
skyně, v níž Spasitel světa se narodil. Slavná pověst o jeho
ctnostech osadila brzy pustinu jeho přemnohýmí učenniky a mnichy.
Tak na př. dějepisec Sulpicius Severus navštívil jerusalém a žil
u něho půl roku. —- — — Pouti nalézáme vůbec již u pohanů.
Tak nám řečtí i římští spisovatelé vypravují, že měli místa,
zvláštním památkám svého náboženství zasvěcená. kteráž i hojně
navštěvovali, na př. v Libii, Gallií, v Indii, Číně, japonsku atd.
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0 křížové cestě.
Původcové křížové cesty jsou Františkáni. Ježto každý křesťan
posvátnou zemi navštíviti nemůže, přinesli obrazy umučení Páně
do Evropy. Zavedli ji do svých kostelů a vymohli i odpustky, což
papež Klement XI. dne 16. ledna potvrdil, je-li křížová cesta
od Františkánů posvěcena a odpustky ty jsou plnomocné.

Přísně pokání.
Božetěch, poslední opat obřadu slovanského v klášteře Sá
zavském, znám jest v letopisech českých jako výborný malíř,
řezbářa sochař. Výtečný tento odchovanec sv. Prokopa měl zvláštní
přízeň u krále Vratislava II. a to zavdalo tehdejšímu biskupu
pražskému příčinu „k žárlivosti. I stalo se, že tento opat o velkém
svátku roku 1092 králi Vratislavovi korunu na hlavu postavil, sa—
haje tak v úřad biskupský. Biskup rozhněvav se chtěl ho s opatství
sesaditi. K žádosti králově neučinil toho; za to však uložil Bože—
těchovi neobyčejnou pokutu, aby vydlabal ze dřeva kruciňx veli
kosti člověka a na vlastních ramenou jej pak zanesl do Říma.
A opat kajicně splnil, jak mu bylo přikázáno.
Jak. Malého: Kronika česká.

!|.. () církevním svěcení a žehnnní.
Ježíš Kristus častokráte žehnal; tak pět chlebů a rybičky;
ditkám; při poslední večeři atd. — A dle příkladu Kristova žehná
a světí Církev sv. osoby i věci. Uděluje nižší a vyšší svěcení.
Světí kostely, oltáře, zvony, oděv, kadidlo, křestní vodu atd. ——
Zehná všemu lidu při mši svaté; při průvodech a po mši svaté
a při požehnání; těm, kdož se chtí zpovídati, nemocným při udě
lování posledního pomazání, králům při korunovaci, zemřelým při
pohřbu. — Královna anglická onemocněvši požádala, když všichni
lékaři o jejím uzdravení pochybovali, sv. Adelelma. aby kousek
chleba požehnal a jí ho zaslal, že se jistě uzdraví. Svatý muž jen
na velké prosby žádost tu vyplnil a hle, nemoc zmizela.
——%e——

Promluvy k svatému Růženci.
I.

Růženec radostný.

Rozjímání pro matky.
Obsah:
Křesťanská matka má u vychováváni dítěte míti na zře
eli: 1. posvěcení vlastní, 2. příklad vlastního života, 3. sebe
obětování dítěti, 4. obětování dítěte Bohu a 5. základ nábo—
ženský.
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Úvod.
První oddíl sv. Růžence jmenuje se Růženec radostný, poně—
vadž se v jeho tajemstvích připomíná, jaké radosti měla Matka
Boží, Panna Maria se svým Synáčkem, Pánem ]ežíšem. — Která
matka by nechtěla pocítiti radostí ze svého dítěte? Dítě jest poklad.
který jí Bůh svěřil. A Bůh jí svěřil poklad proto, aby se z něho
těšila. Z pokladu zakopaného není žádného zisku, tudíž ani žádného
potěšení, žádné radosti. Podobně ze zanedbaného dítěte nepocítí
matka žádné radosti. Aby se mohla jednou ze svého dítěte rado
vati, musí dítě dobře vypěstovati. A protomechť se učí od Matky
všech matek, od Rodičky Boží, jak si má počínati, aby dítě pro
spívalo k její útěše. Za dnů našich množí se případy, v kterých
rodičové bývají od vlastních dětí trestáni. Shledávajíť,při nich
místo poslušnosti vzdorovitost. místo lásky nevděk, místo pravdy
milovnosti prolhanost, místo obětavosti sobectví, místo pracovitosti
pohodlnost a rozmařilost, místo šetrnosti rozhazováni a světa uží
vání, a proto dočkávají se na dětech místo podporyvve stáří
opuštěnosti od dětí, místo radosti ——
pronikavé bolesti. Cl to bývá
Vina? Z největší části měly by matky kajicně .vyznati: naše jest
to vina, naše největší vina!
Zanedbaly jsme ten poklad od Boha svěřený a zůstáváme
tedy bez zisku, bez radosti! _a- Aby takové neštěstí nás nepotkalo,
abychom vedle svízelů spojených s naším starším věkem nebyly
trestány i touto metlou od svých vlastních dětí, pojďme, dokud
jest čas, do školy Marianské a učme se od Matky Ježíšovy, jak
si máme počínati, abychom si odchovaly děti zdárně ku své radosti.
A na ten úmysl obětujme dnes tento sv. Růženec, abychom si
vyprosily všechny milosti, jichž jest třeba k náležitému vypěsto
vání dítek.
Věřím v Boha.
který víru naši rozmnožiti račiž.
Otče náš.
Ježíš - který naději naši posilniti račiž. Otče náš.
Zdrávas . . . .
který lásku naši roznítiti račiž.
D C s á t e k 1.

...ležiš, kterého jsi Panno z Ducha Svatého počala.
, Rozjímání: Jaký byl život té, která se měla státi Matkou
Syna Božího? O tom nás poučuje anděl Gabriel, jenž při svém
příchodu k ní zvolal: »Zdrávas milosti plnáx Tu vidíme, že
Maria, která zprvu ani nevěděla, čím se stane, pečovala nejvíce
o to, aby se líbila Bohu, a o to, aby duše její zůstávala čistou
a hříchů prázdnou. V tom hledala svou největší radost, v tom
nalézala svou spokojenost, neboť neměla statků pozemských, aniž
co jiného, z čeho by se po způsobu milovníků světa těšiti mohla.:
Varovala se tedy pilně světa, konala si v tiché domácnosti své
povinnosti, a aby všemožné dokonalosti dosáhla, oddala se již
v útlém věku svém službě“ chrámové. Tak se i svým vlastním
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“přičiněním stala hodnou náplně milostí, jimiž ji Bůh obdařil; proto
i Duch Svatý v ni sestoupil, tak že ona Syna svého z Ducha Sva
tého počala.
Jaký jest život tvůj, křesťanská matko? Obracíš-li i ty první
zřetel k tomu, abys duši svou posvěcovala milostí Boží? O tobě
může říci dítě tvé: »V hříších počala mne matka má: Ps. 50, 7,
což platí o všech matkách, vyjímaje Matku Boží. A ty chceš
trvati v hříších, v té prvotní kletbě a zlořečení.> Co z něho chceš
dobrého a radostného očekávati pro sebe, pro své dítě? Běda,
slyš, co di Duch Boží v Písmě svatém Ecel. 3, 11.: »Zlořečení
matčino z kořene vyvrací základy,a to jest: která matka trvá
v zlořečení hříchu a neposvěcuje

se milostí Boží, jest sama pří—

činou, že se nedaří vychování dítěte, že dítě její žádného vzniku
a pravého štěstí ani na světě míti nemůže. A v Knize moudrosti
Sap. 1, 5. pravi se: »Svatý duch kázně . . .. vypuzen bývá od
přicházející nepravostic; v. 4. »v zlovolnou duši nevejde moudrost,
aniž bydliti bude v těle, které podáno jest hříchům.: ó, kterak
pošetile jednají matky, které myslí, že něco svedou sdětmi, když
jim samým bude hřích lhostejný, když se nebudou hrozíti v něm
trvatí! Nebudeš-li ty, matko, se báti hříchu, nebude se ho báti
také tvé dítě! Nebude se báti tobě vzdorovati, tebe šáliti, tebe
pomlouvati, tobě se posmívati, na tebe pokřikovati, za tebe se sty
děti, tebe bez lásky opustíti! — Aby tedy každá matka pamato—
vala, že, chceli míti radost nad dětmi, první podmínkou k tomu
jest, aby vychování jich počalo z Ducha Svatého, to jest, aby ona
dbala svého vlastního posvěcení, abyse sama hříchů chránila a
z hříchů očištovala — na ten úmysl pomodleme se nyní desátek
první.
D e s á t e k 2.

...ležiš,
Rozjímání.

s kterým jsi Alžbětu navštívila.
Pamětliva toho, kterého pod srdcem má, ubírá

se svatá Panna k Alžbětě, příbuzné své na hory. Tu se otvírají
ústa její k velebení Boha, tu se pokořuje srdce její, neboť Maria
nehledá slávy, kterouž by jí byla Alžběta obsypala, ale hledá sláVy
Boží; tu se ruka její obrací k službě a ku práci, nebot Panna
Maria posluhuje Alžbětě, dokud se blížil čas její, po celé tři mě
síce, a to činí, jakoby jíž napřed věděla, co řekne jednou Pán
ježíš, jehož Matkou sama se již již státi má: »Syn člověka ne
přišel, aby mu bylo slouženo, nýbrž aby sloužil.: Mat. 20,28.
Mimo to vědomí, že s sebou nosí Synáčka, jenž jest Bůh vše
vědoucí, pobádá ji stále k novým skutkům hrdinským, jimiž Mu
chce dokázati svou lásku. A jak jest štastná Maria v té práci,
v té službě, v tom pokoření, kteréž pro Syna podstupuje! Zdaž
se tu neozývají z úst jejích slova: »Zplesal duch můj v Bohu,
Spasitelí mém, že shlédl na ponížení děvky své.< Luk. 1, 47. n.?
Což to, že mnohé děti jsou tak rozmazlené. že nic těžšího
nesnesou, že každá obtíž je dělá malemyslné? Odkud to, že jsou
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tak pyšné, že jinými pohrdají; tak jízlivé, že pořád jiné pomlouvají;
tak lehkovážné, že tolik zlořečí a klejí; tak lenivé, že dovedou bez
nejmenší starosti promařiti tolik času; tak nevšímavé, že neberou
ohled na žádného a jen na sebe myslí? Proč jsou dále tak ne
modlené, nedůtklivé, hašteřivě, ano i zlomyslné, mstivé, škodolibe',
ctižádostivé, smělé ve zlém?' Proč tak mnohé lhou i kradou? To
všecko také, dělává špatný příklad matčin. Matka jest to, která
mluví, jedná, návštěvy koná a ani si nevzpomene, že má s sebou
dítě. které každý její krok pozoruje, každé slovo vnímá a které
všecky nectnosti jeji do sebe vssává. Dítě to dobře vypozoruje.
jak se matka všemu obtížnějšímu vyhýbá, jak maří čas návštěvami,
při nichž se celý svět pomlouvá a kam se všecky události doná
šeji; že před dítětem matka nic nesmlčí, že na každou práci hu—
buje, že si žádne domluvy líbiti nedá, že žádnému nic neodpustí.
Má-liž potom býti dítě lepší než matka, když ztoho rozumu nemá?
Odkud se má v něm nabrati ctnosti? A kde jsou nectnosti, nc—
mravy a nezpůsoby mezi dětmi zahnízděny, jaké štěstí v rodině?
]aká radost? — Aby_tedy matky více na sebe, na svá slova, na
své jednání pozor dávaly, aby pamatovaly, že děti kolem sebe
a s sebou mívají a jim tudy dobrý příklad dávaly, na ten úmysl
pomodleme se desátek druhý.

Desátek 3.
...ležiš, kterého jsi Panno porodila.
Rozjímání.
U vychování dítek nade všecko důležita jest
láska. A tuto lásku ukázala svatá Panna Ježíškovi již při Jeho
narození. Pro Něho podnikla v zimě dalekou cestu z Nazareta do
Betléma bez reptání. Dávala se v městě odháněti od domů, trpěla
ráda pohanění a potupu, trpěla hlad, nedopřávala si odpočinku,
spokojila se bídným pastýřským chlévem za městem, odřekla se
všeho pohodlí, vzala za vděk jeslemi místo kolébky, slamou
místo podušek pro dítě; nebědovala, když nenalezla k přikrytí
]eho než několik chatrných plenek. A přece i v té největší bídě
byla tak šťastnou, šťastnou, že mohla tOllk vytrpěti pro svého ne
beského miláčka, že Mu ve svém sebeobětování mohla tolik lásky
prokázatil
Chtěli-lí bychom pOZnati, že nás někdo opravdu miluje, po
třebovali bychom se jen přesvědčiti, co pro nás podstoupil; nebot
láska nepozůstává v slovech, ani jen v citech, ale v skutcích a nej
více v sebezapírání a obětování se.
Matko, miluješ—lidítě své? Slyším tě odpovídati: ano, miluji
je jako sama sebe. Ale pověz raději, co jsi pro ně učinila, čeho
jsi se pro ně odřekla, jak jsi se k vůli němu zapřela, jakou oběť
jsi již pro ně přinesla? Mýlít se mnohé matky, které se domní
vají, že láska pozůstává v líbání, v hýčkání, v objímání dítěte
a v tom, když se na ně sladounce mluví, když se každé jeho žá
dosti vyhovme. To jest jen pouhé citlivůstkářství, které dítě spíše
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kazi, a to proto, poněvadž se tím vede k rozmazlenosti, k sebe
přeceňování a k pýše. Ale na druhé straně, nemusí-liž dítě na
plněno býti vážností před matkou, která, přemáhajíc falešný cit
přepjaté lásky, vede dítě své v moudré kázni a přísnosti, která
přemáhaiíc hněvivost, neb i vzteklost, umí dítě, když třeba, dů
tklivě potrestati; která by raději viděla, aby dítě nějakou časnou
škodu utrpělo, než aby duše jeho načichla nějakou nepravosti;
která bedlivým okem nad ním bdí, aby se nepřiučilo nějakému
hříchul.> Jakou láskou musí zahořeti dítě k matce, když vidí, že
ona sama trpí hlad, aby ono bylo nasyceno, když ona odříká se
zábav a rozkoší, aby mohla dítě oblažiti, když sobě odpírá lepšího
šatu, aby dítě bylo slušně oblečeno, když se neštítí snášeti ústrků
a posměchu pro ctnostné a zbožné jeho vedení? Jakou úctu musí
míti dítě k matce, vidí-li ji, že pro dosažení posily od Boha se
často a déle modlívá, že se častěji zpovídá a ve sv. přijímání
s Bohem svým spojuje! A jak by se i sama matka z toho ne
těšila, když má dítě před ní takovou úctu, vážnost a lásku pro
toto své sebeobětování, a není-liž tato útěcha nad zlato a stříbro
dražší? — Aby tedy všecky křesťanské matky takovouto sebe
obětavou láskou dítky vychovávaly, aby k takové trpělivé a hrdinské
lásce od Boha potřebné síly dosáhly, na ten účel pomodleme se
třetí desátek.
D e sá t e k 4.

...ležiš,

Rozjím

kterého jsi v chrámě obětovala.

ání. Čtyřicátého dne po narození Páně přinesla

Panna Marie dítě Ježíše do chrámu, aby je podle předpisů staro
zákonních Bohu obětovala. Přinášela tedy Bohu darem, co měla
nejmilejšího, v tom vědomí, že i Bohu Samému bude ten dar nej—
vzácnější, poněvadž Mu přinášela vlastního Jeho Syna, v Němž
se Otci nejvíce zalíbilo. Byla to první křesťanská oběť, nejen nástin
a obraz, ale sám počátek největší oběti, kterou Pán Ježíš životem
Svým konal a na kříži dokonal, a kterou stále obnovuje, když
se i ve mši svaté za nás obětuje. A Panna Maria byla prostřed
nicí té obětí; nezapomnělať na tento svůj počáteční úkon; ne—
zapomnělať na to, že dítě její jest Synem Božím, Bohu oběto
vaným, a protož, co mohla, činila, aby úloze pěstitelky a vycho
vatelky Syna Božího dosti učinila.
Podle příkladu Mariina přinášejí i matky křesťanské dítky
své za oběť Bohu při, svém úvodu. Ale jak mnohé z nich také
brzo zapomínají na to, že to učinily! Zapomínají, že dítě jejich
bylo Bohu jedním z nejpříjemnějších darů, jaký Mu přinésti mohly,
poněvadž byvši pokřtěno, bylo učiněno svatým a Bohu milým;
že darem tím stalo se ono opravdu dítětem Božím, že Bůh ten
dar přijal a nemíní jej vrátiti, že ho bude jednou přísně z rukou
jejich požadovati! A co se stává následkem toho zapomenutí?
Že mnohé ty nešťastné matky považují dítě své jako za něco
\.
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úplně svého, že Boha o ně okrádají a věnují je světu! Neboť
všecko jejich počínání s ním směřuje jen k tomu, aby se dítě
světu líbilo, aby světu dostičinilo, aby se jen na světě dobře mělo.:
Proto jen tělo jeho pěstují, jen o tělesnou krásu dbají, přepjatě
je strojí, zbytečné pokrmy připravuji a kupují, jen před tělesným
úrazem, před tělesnou nemocí je chrání, a jestliže i ducha jeho
pěstují, děje se to také jen z ohledů světských, aby bylo vtipné,
učené, obratné v řeči a v díle; a stane-li se to, jsou Spokojený,
dále. nemyslí, více nežádají. ——Kterak se jednou překvapí takové
matky, až bude Bůh jednou duši dítěte z rukou jejich vyhledá—
vati a dat sobě učiněný požadovati — který ale na věčnosti bude
ztracen! Aby tedy matky tenkrát na soudě Božím dobře obstály,
aby děti své Bohu šťastně vrátiti mohly, a aby tedy pamatovaly,
že potřebí jest dítky stále v modlitbách Bohu odporoučeti, duše
jejich pěstovati, je před hříchem chrániti a prostřednícemi jejich
věčné spásy se stávati, na ten úmysl pomodleme se desátek čtvrtý.

Dcsátek 5.
....ležiš,

kterého jsi v chrámě nalezla.

R ozj ímání. Když Panna Maria na zpáteční cestě ze slav
ností jerusalémskýcl. zpozorovala, že se dítě ježíš ztratilo, hledala
je nejprve mezi lidem v průvodě, hledala je cestou, vracejíc se do
Jerusaléma, hledala je i po městě samém, ale pořád ho nenalézala.
Až ji zvláštní vnuknutí přivedlo do chrámu; tu teprve nalezla
miláčka svého, kdež i k poučení a potěšení svému slyšela slova
jeho: »Zdali jste nevěděli, že já vtom, což jest Otce mého,
musím býtišc Luk. 2, 49.
Matko křesťanská, pamatuj, že ztraceno bude dítě tvé, ztra
ceno věčně, nebudeš-li je nalézati v chrámě, to jest, nebude-li
" tebou vedeno ku chrámu, k zbožnosti, bohabojnosti. zkrátka, ne
dáš-li jeho vychování základ náboženský. Nemůžeš spoléhati,
že buď ono samo sobě aneb svět aneb zvláštní nahodilé okolnosti
dcpomohou jemu ku spáse, jestli ty sama vtom nezačneš. Marně
budeš čekati, aby prospělo ve společnosti lidské, do které je
uvedeš; nadarmo nastoupí životní cestu povolání, na kterou je
vypravuješ, nadarmo splynuly by všecky prostředky, všecko po
hodlí, hojnost, nádhera i všemožná příležitost města, v němž by
štěstí své hledalo, kdybys do srdce jeho nevštípila opravdovou
bohabojnost. To všecko byla by jen samá zpátečnická cesta, na
níž by dítě tvé na jisto pro věčnost zbloudilo a ztraceno bylo.
Aby však dítě tvé bylo ze srdce nábožné, musíš mu především
často o Bohu Stvořiteli, Spasiteli a Posvětiteli vypravovati ; musíš mu
připomínati Jeho vševědoucnost, spravedlnost &dobrotivost; musíš
je ku každodenní modlitbě přidržovati a s ním se modliti, musíš
sama přísně sváteční dny světiti, do chrámu Páně vodíti a po
sílati; nesmíš mu nikdy místo služeb Božích něco jiného ukládati,
Rádce duchovní.
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neb sama v takový den nějaké služebně práce konatí; musíš
je dobrou modlitební knihou a náboženskými knihařni školními
opatřiti & s ním doma opakovati; musíš dítě, byť i dospělé, stále
na očích míti, všecky jeho řeči & skutky pozorovati a opravovati :
musíš věděti, kam dítě chodí, s I.:ým se stýká, a všecky nedovo
lené, hříšné známosti v čascpřetrhnouti & zakázati, večer a v noci
je vždy doma míti, čas dobře rozděliti & je k ustavičně spasitelné
činnosti pobádati. Musíš mu hřích co nejvice zoškliviti a sama se
ho nejvíce báti. Jenom tak budeš míti dítě dobře zvedené, jen
tak budeš moci doufati, že s pomocí Boží ujde věčnému zatra
cení. ——Aby pak matky křesťanské na tuto nejsvětější povinnost

svou bez přestání pamatovaly, aby k ní celou vůli svou
a jednou k největší své radosti dítě svoje i ve věčném
Boha všemohouclho nalezly, tam se s ním blaze shledaly
věčně v Bohu se radovaly, na ten úmysl pomodleme se
desátek pátý & poslední.

obrátily
chrámě
& s ním
zbožně

Listy vědecké.
() správě zádušního jmění.
Hlavnější sem spadající předpisy a ustanovení.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

B) 0 hospodaření se zádušním jměním.
(Pokračování).

2. Pokladní hotovost — tak zní .jíná vytáčka mnohé zpravy
zádušního jmění ——nemůže býti zúročena, poněvadž jí bude

třeba na bude

u cí opra

vy na kostele, nebo na jiných pa—

tronátních budovách. — Jak to s takovými »budoucímía opra—
vami ve skutečnosti obyčejně vypadá, vědí nejlépe mnozí du

chovní

Správcové,

a dosvědčujívýmluvněohledací

5 t a v e b ní p r o t o k oly o kanonických vísítacích sepsané, třeba
stavební opravy byly svrchované nutné a potřebné 9) Nejednou
odkládá se věc téměř »ad kalendas graecas—r, zvláště když bn.
dova patronátní ještě nepadá a okamzite nebezpečí lidskému ží
votu nebo majetku ještě nehrozí.“') Tážeme se: mají mnohdy

značnékostelníjistiny po celou řadu let proti všemu"
právu a řádu ležetí ladem, až konečnědojde k usku
tečnění takovýchto předstíraných oprav? Který, o rozmnožení svého
majetku dbalý a hospodárný soukromník 11), nechá značnější peně
žité obnosy jen po krátkou dobu nezúročeny ležetí?
3. Větší hotovost třeba v zádušní pokl. podržetí, poněvadžje

a) o nutné stavební opravy u příslušných
dáno, aneb

úřadů již za—

9) Kolik uplyne mnohdy let. než délkou času již vybledlá data ohle
dacího protokolu dočkají se konečného — splnění!
") Z té příčiny nemají řečcné ohledací protokoly téměř žádné váhy
aniž se k ním v úředním jednaní přihlíží.

'

'

“) Důchody patronátní spravují se dojísta se vší bedlívostí & opatr
ností a hledí se rychle zúročíti každý větší obnos, jehož na okamžité výdaje
není třeba. Hospodaříjlí se takto 3 jměním o b y č ej ný m a s v (5t s k ý m,
nezasluhuje aspoň stejnou, když ne větší, péči jmění z'ídušní? Či má snad
jmění ono větší cenu a vyšší ráz?
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b) poněvadž jsou zamýšlené opravy již p ovo ] eny a budou
co nej dříve se prováděti. Toho znění bývají jiné, zdán
livě odůvodněné výmluvy.
Kdo se jen poněkud vyzná v našem složitém, a proto velmi
zdlouhavém řízení stavebním, a měl jen trochu příležitost v oboru
tomto se poohlédno'uti nemůže se takovým »důvodůma leč ——
pousmáti. ()d podání žádosti za úřední povolení stavby a od to

hoto povolení až ke skutečnému
provedení stavby je, jak
známo, dlouhá, často tak dlouhá cesta, že nejednou celou řadu
let vyžaduje. Zděláni a schválení stavebního plánu, sestavení roz
počtu, konkurenční provedení věci atd., vše to mnoho vyžaduje
času, zvláště v'yskytnou-li se proti stavbě značnější překážky.
A třeba byly tyto obtíže již překonány, a stavba neb oprava již
úředně povolena, uplyne z pravidla vždy ještě delší doba, než

stavbou se započn e, a než se tato ukončí.
Maji po všechen
tento čas značně kostelní jistiny, jichž stavební vydání bude vy
žadovati, ležeti ladem a zádušní jmění ztrátou úroků býti valně
poškozeno?

Mimo to, od které že doby a dle kterého práva

vyplácí se staviteli příslušnými úřady schválený stavební obnos

hned na počátku stavby, nebo dokonce dřív, než se

sta věti započalo, aniž by se čekalo, až bude stavba hotova
a úředně schválena, a aniž by se dodržela zákonem vyžado
vaná lhůta, po kterou má stavitel za solidnost stavby ručiti
(vládní nařízení ze dne 22 října 1831), z které příčiny mají se

mu též jistá procenta z celkového stavebního nákladu zadržeti?
Třeba konečně též uvážiti, že takovým způsobem nepoškozuje se
pouze zádušní jmění dotyčného kostela, nýbrž i zájmy přifa
řenců, kteří jsou v nedostatku zádušního jmění povinni na zá
dušní stavby a opravy z vlastního přispívati.1'-')
4. Pokladní hotovosti — namítá se posléze nejednou
ne
mohou se v státních dluhopisech uložiti, protože devinkulace jich
_z pravidla mnoho času vyžaduje, a peněz bývá často na rychlo
třeba, by se všem požadavkům vyhovělo. —- Třeba se devinku

lování státních dluhopisů někdy

poněkud

protáhlo, nemůže

to býti důvodem, aby zůstávaly značné zádušní jistiny proti čet—
ným a výslovným nařízením v zádušní pokladně ladem ležeti,

a to tím méně, poněvadž »nepředvídané výdajec nebývají
ani
tak časté, ani tak veliké, by z této příčiny bylo třeba, značné
obnosy v pokladně nezúročeny po dlouhý čas schovati a poně—
vadž lze pro skutečně nepředvídané i značnější výdaje za
nynějších poměrů z četných peněžních ústavů na mírný úrok po—

třebnýchprostředkůsnadno si zjednati.

jiných ještě méně závažných námitek minouce, podotýkáme,
že bylo by na čase, aby státní, k řádné správě zádušního jmění

prohlédajícínařízenísoustavně
vila,

a přehledně

se obno

dotyčným orgánům jak sluší na pamět uvedla a v praxi
|*) Srovn. Š' 41. zák. ze dne 7. května 1874 č. 50.
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t a k e s k u t e č n č p r o v á d ěl a. Bez náležité exekutivy zůstane
i sebe lepší nařízení často — mrtvou literou. '3)

Patronjest povinen, církevní jmění a zvláště
zádušní pokladnu spravovati, jakoži mu náleží,za

církevní jmění vůbec r u č i t i; v příčině této má pouze právo, na
svém (správou zádušního jmění pověřeném) úředmctvu, a po pří
padě i na beneficiátovi, se hojiti. Nejv. rozhodnutí ze dne 24. září
r. 1800 (sb. pol. zák. sv. 15, čís. 34) ; dv. dekret ze dne 29. září
r. 1808, $ 5.; srovnej též rozhodnutí s p r a v n i h o s o u d u ze
dne 29. září 1897 č. 5021.")
Dv. dekretem ze dne 26. srpna 1799 č. 2867 nařizuje se
p ř í s n ě krajským úřadům, aby se při úřední přehlídce kraje

a okresůo správě a účtování zádušního jmění řádně
p ř e s v ěd čili

a dali ob

čas tu a tam zádušní pokladny

v krajináhle a mimo nadání prohlédnouti.'5)

(Sub.

nařízení ze dne 29. března 1800 č. 4472. Srovn. ja k sch, dít 3.,
str. 401, díl 8. str. 463. — Totéž nařizuje se, co se týče n en a—
d á l é ú ř e d n i r e vis e zádušních pokladen, místodržitelským
výnosem ze dne 29. dubna 1856 č.13.904 okresním hcjtmanstvím,

jež majío stavu zádušního

jmění čas od času se

přesvědčiti a na zúročení pokladních hotovo
stí, jakož i na vyupomínáníaktivních

zádušních

d o p l a t k ů se vším důrazem naléliati.

Výslovněpraví tento výnos: »Die nicht

ne—

ger ec h t fe r

tigte Anhžiufungbedeutender Kassabaarsch'af
ten ruít die Besorgnisshervor, dass mit dem Kir

c h 8 n v e r m i) g e n nicht ganz vorschriftsmássig
gebahrt
w e r d e . . . Die Bezirksžimter (okresní hejtmanství) haben sich
d u r c h d i e V o r n a h m e unvermutheter Kassaskontrirungen

von dem Stande des Kirchenvermógcns zeit
weilig zu ttberzeugen, u nd auf die fruchtbrin
gende Anleg'ung der disposiblen Kassabaar

s c h a ft e n th'atigst hinzuwirken.: Srovn. cit. kurrendy z r. 1856,
1")Srovn. o tom těž naše stati v časopise: »Theologische
(„)uartalschriftc
z r. 1893,str. 503 a z r. 1898, str. 623 a nn.

") V jistém konkretnim případě odsouZen byl patronátní úřad v N.
všemi administrativními instancemi a konečně i správním soudem, k němuž
se odvolal, k náhradě úroků. protožeo po m cn ul vyzdvihnouti pře d v i c c

již lety slosovaný

zástavnílist hypotečníbanky a za vinil ztrátu

ú roků, jež mohl zástavním listem repraesentovaný kapitál, byv hypoteční
bankou splacen, po tuto celou dobu přinášeti. Kapitál ležel, jak se pohříchu

přes všecka
'

vládní

nařízení

často stává.

po mnoholet ——

(.plně ledem!
") Dle dv. dekretu ze dne 31. července 1804 č 13.123 mají magistrátní,
patronátní právo vykonávající úřady pod vlastním z toho zodpovidáním

zádušní pokladnu aspoň jednou za čtvrt roku mimo na
dání prohlédnouti (skontrolovati),
pokladní hotovost pře
p očitati,

v obecní radě veřejnou zprávu o tom podati a věc tuto v úřed

ním protokole poznamenati. Gub. nařízení ze dne 27. října 1804 č. 26.548. -—

Kdyby se tohoto jakož i předešlého nařízení jak sluší šetřilo, odpadly

mnohé vady v zád ušních účtech k nemalémuužitku záduší.

by
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str 18 a násl. Srovn. též gub. nařízení ze dne 29. března 1800
č. 4472 výše uvedeném)

Vypoví-li se kostelní kapitál, počítají se úroky z něho ode
d n e v ý p o v ě d i kapitálu a ne ode dne prohlášení (věřitele). že
výpověď se příjímá. Dv. dekret ze dne 14. března 1822 č. 6375.
Ustanovení totiž %$902., 903. v 1419. obč. zákona prospívají dluž—
níku a ne věřiteli, bez rozdílu, zdaž ono prohlášení opozdilo se
vinou věřitele čili nic. -.- Patronátní úřadové nejsou , oprávněni,

kostelní a nadační kapitály samy vypovídati, nýbrž třeba k tomu
i povolení biskupa a místodržitelství. Výnos česk. místodržitelství
ze dne 27. listopadu 1877 č. 53.063.

.

Na konci správního roku mají patronátní úřady staré ne
d o p l a t k y a z á l o b y, od jednoho kostela druhému poskytnuté,
vyupomínati, aneb, jsou-li tyto položky 5 k u t e č n ě nedobytnén),
odepsání jich na příslušném místě navrlmouti, by se aktivní a pas
sivní dluhy kostelů vyrovnaly. Gub. nařízení ze dne 6. října 1809
č. 26.960.
Kostelní kapitály

hypotéky

v menších obnosech

a be z dlužního'wiúpísu

b e z z aj i š t ě n ě

proti výpovědiod ],

do 3 měsíců na úroky zapůjčovati se c o n ej p ř í s n čji z a k a

zuje; patron, zád ušní účetní, jakož i všickni,

jimž svěřen je spoludozor nadsprávoukostelníhojmění,
jsou za každou ztrátu, kterou by kostel buď na jmění
neb úrocích utrpěl, zodpovědní.
Hlavně ale bude
p a t ron v takovém případě k náhradě potahován, jenž se bude
moci na ostatních spoluvinících hojiti.
Podobně přísně a pod touže zodpovědností se zakazuje, spla
cených nébo zúročcnu býti majících kapitálů- se dotknouti a jich

na běžná vydání neb jiné potřeby kostela vyna
"*)Tato opětná
a zajisté odůvodněná vládní nařízení jsou sama
sebou jšsna a srozumitelna. a výkladu k nim netřeba, a to tím méně, ana
byla minulého roku v jistém konkretnim případě politickouizemskou zprávou

n áhláiprohlidka

jedné zádušnípokladny nařízena. V zájmu dobré věci

jest si jen přáti, aby tato, zajisté dobře mínčná, vládní nařízení měla těž
žádoucího účinku. a aby politické úřady první instance, iimž jest jménem

státní zprávy nad zádušním jměním bdíti, tato nařízenítaké skuíečně,
kdy koli jest k tomu příčina, prováděly n eček aj íce vždy — jak se oby
Čejně děje ——až budou

k tomu od nadřízeného

úřadu vybídnuty.

linak

mnou se i ta nejlepší vládní nařízení o zádušním jmění s žádoucím výsled
kem. — Proti tomu nemůže se namítatí, že by taková náhlá prohlídka zá

dušní pokladny byla důkazem nedůvěry

a proto na újmu vážnosti

patronátního úřadu. Neboť za prvé. takove revisi podléhají i státní po
k ladny a úřady, aniž by se v tom nějaká příhana viděla; naopak získá
spíše vážnost úřadů, když nebyly při revisi shledány žádné závady a nepří
stojnosti. Mimo to vykoná příslušný politický úřad náhlou prohlídku zá
dušní pokladny zajisté jen tehdy, když jsou k tomu závažné příčiny.
Srovn výnos česk. místodržitelství ze dne 15. dubna 1891 č. 37.537, v němž
poukazuje se výslovně k „“ 38. zák. ze dne 7. května 1874 (ř. z. č. 50) a ze
dne 23. listopadu 1892 č. 132.932.

' ) Toho jest tím více třeba. poněvadž platí, kostel zálohu pokytnuvši

ekvivaletní

daň z jmění imaginárního,

vých okolností nikdy nesplatí.

ježto se mu zálohy za tako
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ložiti

bez vědomí a povolení řízení zemského. Nař. česk. gub.

ze dne 12. února 1813 č. 2516.
Všecky půjčené kapitály, bez rozdílu, zda náležejí nábo

ženské matici nebo zádušním pokladnám kostelů soukromého pa

tronátu, třeba v té měně neboli hodnotě

splatiti, v které

se půjčka stala a v které bylo její splacení ujednáno.“) Gub. nař.
ze dne 28. února 1811 čís. 6922. — Dv. pak dekretem ze dne
22. prosince 1820 č. 37.525 a ze dne 12. dubna 1821 č. 9819 se
stanoví, že finančním patentem ze dne 20. února 1811 nebyly

zrušeny
předpisy, dle nichž mohou býti zaplaceny výměnnými
listy kosrelní kapitály v dřívější době v těžké
měně (schwerc
Munze) zapůjčené. (Srovn. Jaksch,
díl 8. str. 382.) __ Z toho
plyne, že rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 15. ledna 1890
č. 14.686 a 10. března 1891, že mají se kostelní a nadační jistiny,

pocházející z předešlého století a znějící v (bývalé) rýnské měně,
nyní počítati v poměru: 100 zl. rýnských : 42 zl. rak. m. (a ne:
100 zl. rýn. m. : 105 zl. rak. m., jak byl dříve týž soud roz

hodl), tomuto dv. dekretu odporuje;

ono ale odporuje též cís.

patentu ze dne 16 dubna 1813 a ze dne 21. března 1818, jak
na slovo vzatí právníci svého času byli dokázali. (Srovn. Archiv
fůr das katholische Kirchenrecht z r. 1891, str. 432 a n., a z roku

1892, str. 172) Z té příčiny rozhodl pražský
vrchní zemský
soud dne 23. prosince 1891 č. 27.867, že nelze připustiti, aby
(na žalobu strany) vráceny byly (od věřitele) obnosy, jež byly
svého času dle poměru: 100 zl. rýnských :105 zl. rak. rn., spla
ceny, potažmo větší obnos zapraven. než by se bylo dle do
mnění strany slušelo. Podobně rozhodl týž vrchní zemský soud
dne 23. března 1892 č. 6932 a vrchní zemský soud vídeňský

dne 18. dubna 1892 čís. 2214. Při tak odporujících

si

soudních nálezech je patrno, co by se mělo o nálezu jmenované
nejvyšší stolice, jímž bylo kostelní a zádušní jmění značně po-'
škozeno,
souditi. Měla li se tato důležitá otázka správně roz

luštiti, neměla se rozhodnoutijednostranně

pouze úřady

soudními,
nýbrž bylo třeba, aby ji'v úvahu vzaly nejpovolanější
k tomu kruhy, úřadové především finanční,
na jejichž, zajisté
kompetentním, výnosu měl býti zdělán nález úřadů soudních Než
i nyní bylo by dobré věci zajisté na prospěch, kdyby povolaní

orgánové a obhájci zádušního jmění otázku o rýnské

měně

vzhledem k výše uvedenému nálezu nejvyššího soudu příslušným
a kompetentním místům k objasnění a event. rozhodnutí předlo
žili, čím by zádušní a nadační jmění nemálo získalo. Každý právní
poměr & závazek třeba zajisté posuzovati dle oněch právních

zásad, jež byly vplatnosti tehdy, kdy dotyčný závazek, smlouva
a jí. byl ujednán, a nikoliv dle zásad nyní platnost majících.
K této nepopiratelně právní zásadě třeba přihlížeti, má-li zavilá
otázka “o rýnské měně býti správně rozluštěna a třeba mimo to
stálého míti zřetele k osvědčenému právnímu principu:
»Consi—
'
l
") Srovn. Jaksch,

díl 8. str. 373.
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dera tempora et (recte) dijudicabís jura. : Důvodnč dokládá v ohledě
tom vrchní zem. soud vídeňský, ve svém výše uvedeném rOZhodnutí:
»Es ist ein allpemein anerkannter natí'irlicher Rechtsgrrundsatz dass

durch

Aenderungr

der

Miinze eine Geldverpílichtungf

nach ihrem inneren \ erthe zur Zeit der Ent

ste h un „ nicht geándert werde. Dieser Grundsatz hat atlch im
* 988. und 989. des bí'irqferl.Gcsetzbuches und im ,'5 .des kais
Patentes vom 27. April 1858, Nr. 63 einen p 0 si t i v e n " e
s e t z li c h e n Ausdruck grefunden. a"
Má-li se vzíti za příčinou m i m o řád n (3h o vydání ze zá
dušní pokladny v ě t s 1 p e n ě z i t ý o b n o s,. třeba k tomu pod

v l a st n i m r uce n i m zádušního účetního, duchovního správce
a patrona povolení místodržitelského, za něž má se prostřednictvím
bisk. ordinariátu a příslušného politického úřadu žádati. Q") (lub.
nařízení ze dne 6. října 1809 č. 26 960. Srovn. frub. rozhodn. ze
dne 3. srpna 1795.

+©++

() právu patronátním.
Píše Ladislav Seidl.
Ill.

Dosud předvedl jsem vsechny chorobné symptomy našeho
pacienta, patronátního práva. — Že by Církvi žádných výhod ne

poskytovalo, toho nikdo tvrditi nebude. Ala—„
pravda také jest, že

těch zdravých stránek našeho pacienta čím dále tím více ubývá
a v tomtéž poměru chorobných znaků že přibývá. Co tedy s tím
pacientem?
_
Někteří lékaři řekli: Nechte ho, aťdokoná; t. j. Pryčspatro
nátním'právem; jest zastaralé, škodlivé, nač je tedy při životě
déle udržovati? To se míní ovšem o privátních patronátech, po
něvadž veřejné zrušiti nikdo si nepřeje.
Ten hlas pro zrušení soukromých patronátů nalezl jsem
v časopise »Correspondenzblattc r. 18946: 15. — Že by, nell
'") Srovn. cit. ord. list, díl lV. str. 55, 171 a 349, kde jsou různá
vládní nařízení o této záhadné otázce uvedena Z výnosu c. k. ministerstva

kultu ze dne 9. srpna 1890 č. 15. 320 jde najevo, že nepovažuje
se tato
otázka za peeremptoricky
rozhodnutou. Průvodno to iz výnosu c. k

mís'održitelstvi ze dne 14. února 1892 č 14.880 zaslaného c. k. hnační pro—
kuratoře v kterém se mimo jiné výslovné pravi: »Wenn auch nach dem
ludicat dcs k. k. Obersten Gerichtshofes vom 10. Mžirz 189! die Umrechnunu
der vor 1799 haftcnden kirchlichen Forderungen nach dem Verhíiltniss 100:
42 Il. zu geschehen hat so muss den berechtigten Kirchen und Stiítungen

tí'ir den immerhin móglichen Fall einer sp'ltelen gllnstigeren
Entscheidungdie nóthige Sidherheit furihreursprůnglichen Forde

rungen gewahrt werden <čím naše hořejší vývody úplného potvrzení docházejí

“')Srovn. Jaksch, díl 8 str. 465.
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všichni, tedy aspoň přemnozí patronové rádi se práva patronát
ního vzdali, o tom nepochybuji, ale podotýkám, že by to učinili
jen s tou podmínkou, aby také zbaveni byli svých povinností.
Soudím tak z toho, že mnozí patronové odpírají převzítipatronát
nad farou, která nově se'zřizuje při kostele, který byl dříve íilial
ním na jich patronátě. Ciní tak obyčejně na radu »opatrnýchc
pánů inspektorů a ředitelů panství, aby na sebe nových břemen
neuvalili. Nuže tedy, dejme tomu, že by soukromí patronové
svého práva se vzdali; kdo by vzal potom na sebe jejich povin
ností?
»Corrcspondenzblattc míní, že by tak učinily farní obce,
a právo praesentační že by připadlo biskupovi. Mám za to, že by
povinnosti patronátní bez práva praesentačního farní obce nikdy
nepřijaly, ano přemnoho by bylo obcí, které by ani za toto právo
břemene patronátního na sebe vzítí nechtěly. Ale dejme tomu,
že by bylo možno právo i břemena nynějších privátních patronů
přenésti na obce: bylo by to pro nás výhodné? Nikoliv! Nyní
má kněz na privátním patronátě jednoho patrona, pak byjích měl
vlastně tolik, kolik jest členů obecního zastupitelstva. A jak to
vypadá se svobodou kněze na obecních patronátech, o tom ne
třeba slov šířití. Spisovatel »Faráře černodolskéhoc pěkně to do
líčuje. Zkrátka řečeno: touto změnou dostalo by se duchovenstvo
z deště pod okap. — Mimo to sluší uvážiti, že jest přece mnoho
patronů, kteří své povinnosti svědomitě plní a rok co rok znač
nými obnosy peněz na opravy a potřeby kostelů a far přispívají,
a že mnozí patronové dobrovolně by se svých práv, kterých nyní
požívají, nikterak nevzdali. ——Proti jejich vůli práva jim odníti,

nedovoluje sněm tridentský, který sess. XXV. cap. 9. praví:
;Legitima patronatuum jura tollere, piasque íidelium voluntates in
eorum institutione violare aequum non est.: — Ovšem, kdyby
patronové privátní práva svého se vzdali & kdyby je chtěl převzíti
i s břemeny náboženský fond, tu bychom proti tomu ničeho ne
namítali. Ktomu však asi nikdy nedojde, a proto clovolujisinavrh
nouti první bod naší společné resoluce:
Duchovenstvo vikariátu kostelecke'ho, králického, landškroun
ského a rychnovského shromážděné na volné pastorální konfe
rencí v Kostelci nad Orlicí dne 18. ledna 1899 učinilo ve své poradě
o právu patronátním tato usnesení:
1. Poněvadž právo patronátní mnohé, výhody Církvi přináší
a církevní zákony jeho zrušení; za spravedlivé nepokládají, budiž
právo patronátní v království Ceském zachováno. —
Má-lí však patronátní právo býti Církvi opravdu užitečno,
jest třeba dle nynějších poměrů je upraviti. & co na něm jest cho
robného, odstraniti neb vyléčtí.
jest totiž patronátní právo jako strom, který býval sice
dobrý, ale sestárnul, mechem obrostl a proto vydává ovoce čím
dále tím skrovnější a chatrnější. Zkušený zahradník odstraňuje
tyto vady tím, že zbavuje strom obtížného mechu a je.-li peň
zdravý, není bez užitku stromqomladiti, což se děje tím způ

_
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sobem, že se staré, churavé větve uřeží, a na místo nich vy
růstají větve nové a svěží. —
Tak jest nutno tedy léčiti i správu patronátní. Abychom ná

ležitý pořádek zachovali, promluvíme opět nejprveoléčeníchorob
ných zjevů, které se jeví při vykonávání práva praesentačního. ——

A) Therapie práva praesentačniho.
jak výše ukázáno bylo, jest chorobných příznaků velmi mnoho
a jmn tak závažné, že duchovenstvo ode dávna po upravení práva
pracsentačního volá. Mnoho takových hlasů uveřejněno v časopise
»Cechc a »Correspondenzblatt fífír den katholischen Clerus Oester—
reichs.:
Zdálo se, že v naší diecési vážně na opravu praesentačního
práva se pomýšlí, když r. 1887 uloženo bylo duchovenstvu, aby
na svých poradách rokovalo též o právu patronátním. — Ale Správa,
kterou otázky konferenční byly v »Ordinariatním listě: vyřízeny,
ukazuje, že není tak snadno důkladně tuto otázku rozřešiti; proto
obírá se jenom některými chorobnými zjevy a ukazujejjak se
mohou odstraniti. Chorobným zjevem jest, že duchovenstvo bývá
nespokojeno nestejným postupem na benehcía a nestejností benc
hcií mezi kněžími stejného věku a stejných zásluh. V té příčině
radi výše zmíněná zpráva, aby kněžstvo bylo skromné pak že
to bude, jako dříve, že i třicetiletí kaplani (t.j. kaplani, kteří byli
již 30 let kněžími) byli trpělivi a spokojeni, až na ně došla řada.
Vzhledem k nestejnosti beneůcií radí tato zpráva, aby mladší
kněží, kteří by na větší beneňcia se dostali byli povinni odváděti
jistou část svých příjmů do kasy, z které by se vyplácela podpora
kněžím starším_na menších beneňciích. Slušno jest doznzíti, že
tato zpráva jedná zcela v duchu církevním; neboť beneíicna nejsou
pro kněze, pro jich blahobyt, ale hlavnim účelem všech benehcií
jest obstarávání duchovní správy. Proto má býti kněz i na nej
menším beneňciu spokojen, neboť i tam může si zasloužiti život
věčný.

Kněžsrvo katolické jest také tímto duchem proniknuto aproto
nikdy nedomáhá se zlepšení svého postavení způsobem neslušným,
ba naopak chová se až příliš ostýchavě. Ale proto přece jest treba
odstraniti nespokojenost duchovenstva s nynějšími poměry patronát—
ními, neboť netýkají se pouze jeho časného zaopatření, ale také
——
a to hlavně ——
duchovní

správy samé. Kdyby se i provedla

—

ač o možnosti toho pochybuji, že by mladší duchovní platili přispě
vek pro Starší kněze na menších beneňciích, přece by zůstalo
mnoho jiných příčin k nespokojenosti, jimiž by duchovní správa
trpěla, hlavně však zůstala by ta hlavní chyba, že by duchovní
zůstal příliš závislým na svém světském patronu a nemohl dosti

svobodně

působiti, dále pak, že by biskup nemohl dosaditi na

určité místo toho kněze, který by tam nejlépe se hodil. —
Proto jest toto léčení nedokonalé, poněvadž léčiti se snaží
jen menší chorobné zjevy a nejhorších zjevů nedbá. —
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Takové léčení nazývajílékaři symptomatické a používají ho
jen tehdy, když hlavní příčiny nemocí neznají, aneb nedostává se
jim proti ní léku. ——jakmile však jest tato příčina známa a na
lezen jest proti ní lék, nastupuje vždy v lékařství léčení radikální
dle zásady: cessante causa cessat el'fectus. — Podobně počínati si
musíme i při léčení chorobných zjevů, které se vyskytují při vy
konávání práva praesentačního. — I—llavnía jedinou příčinou jest
volnost patronů, že mohou praesentovati, nejsouce vázáni ternem
konsistorním a z toho vzniklý abusus, ?e privátní patronové prae
sentují vždy jen žadatele ze svého patronátu. — Odstraňme tuto
příčinu, a přestanou všechny chorobné zjevy! — Proto musí se
duchovenstvo svorně a horlivě zasazovati o to opravdové napra

vení práva praesentačního, aby o každé

beneficium

v die—

cési mohli se hlásiti všichni kněží diecése, patron
pak aby vázán byl pra-esentovati jednoho z terna,
jež konsistoř z těchto žadatelů sestaví. —

Pravil jsem, že o tuto úpravu musí se zasazovati duchovenstvo
svorně a horlivě. — Kdyby se to dělo, byl by náš požadavek,
poněvadž jest spravedlivý a Církvi užitečný, již ,dávno splněn.
Ale ne—li všichni. tedy aspoň někteří z těch, kterým je dobře,
kteří snad za nynějších nezdravých poměrů výše postoupili, než
jak by jim náleželo, kdyby se stalo napravení pro všechny spravc
dlivé, chovají se k tomuto napravení práva praesentačního buď
netečně, anebo docela říkají, aby vše zůstalo ři starém.
'l'ak při pastorálních konferencích r. 1 87 v naší diecési
konanýčh bylo pozorovati, že kněží na tak zvaných »dobrých'a
privátních patronátech byli by spokojeni se stavem nynějším, nebo,
že by neradi viděli, aby jejich patronát otevřen byl jiným. Ale ti
pánové by měli pamatovati, že přízeň panská jest nestálá, že snadno
mohou býti na svém »dobrémc patronátě pominutí a pak by se
rádi hlásili jinam a konečně i když dosáhli lepšího beneíicía, mají
vzpomenouti, že to zaplatiti musí svojí velikou odvislostí.
Nejvíce horlí o napravení práva praesentačního kněží na patro
nátech o jednom neb () několika málo beneficiích a pak kněží na
patronátě veřejném. ——Nejvíce tedy záleží na tom, abychom byli
všichni za jedno. Nedopusťme, by — k čemuž by dojíti mohlo ——
dělilo se duchovenstvo na dobře a na špatně postavené, a aby
tito, kteří jsou »in herbiSc (vlastně na suchopárui, domáhali se
zlepšení svého postavení odděleně od oněch, kteří jsou »in ílo
ribu5r-. Každý pamatuj: Tebe—linic nehněte, dbej toho, co tlačí
tvého 'bratra; měj cit pro právo a spravedlnost!
Ze by nám congrua brzy byla zlepšena, že by zejména
quinquenálky nám byly dány, toho se sotva dočekáme. Ukazuje
.se k.tomu, že duchovenstvo může postupovati z beneficia méně
výnosného na lepší, a že tudíž quinquenálek netřeba. Ale za ny—
nějších poměrů jest takový postup možný jen na některých lepších
patronátech. Na většině patronátů, zejména na patronátě veřejném,
většina duchovenstva postoupiti nemůže, poněvadž jsou tam skoro
samé sedmistové fary.
a
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Stane-li se však skutkem. oč usilujeme, aby beneíicia celé
diecése všem kněžím v diecési stejně byla přístupna, bude postup
na lepší beneňcium přece umožněn. Něco podobného ——jak uve
řejněno bylo před lety v »CCChUG, shledáváme

v Bavořích.

Ať

působí kněz kdekoliv, jest jist, že po letech, až naň dojde řada,
obdrží beneficium, jež čítá se k nejméně výnosným. Až tam po
bude jistý počet let, obdrží berieíicíum lepší, a tak postůpuje dále.
Proto není tam mezi duchovenstvem trpkosti a nespokojenosti,
poněvadž odměňuje se dle zásluh. Ríkaji někteří, že by potom
bylo mnoho stěhování z beneíicia na beneůcium, a tím že by
trpěla duchovní správa. Pra-ě naopak! Nyní jest na mnohých
patronátech v některou dobu mnoho stěhování. Uprázdní-li se
rychle za sebou na větším patronátě několik větších beneíicii,
nemá stěhování ani konce. — jestliže by však stala se náprava,
jak ji navrhujeme, musil by každý vydržeti na beneňcium aspoň
jistou dobu, a mnohý, byl li by na menší faře spokojen, nestě— *
hoval by se ani tehdy, když by na větší postoupiti mohl. Nejedná
se totiž jenom o beneficium výnosné, ale hlavně o to, aby kněz
na svém místě byl spokojen, to jest, aby se tam hodil, povinnostem
svýnl dostačil a nemusil předčasně vstoupiti na odpočinek.
Ukazuje se také k tomu, že učitelstvo obecných škol může
také jen v určitém školním okrese postupovati. Ale učitelstvo má
hlavní působení na školní mládež, duchovní pak správa vztahuje
se též na dospě'ě, a proto nemůže každý kněz na každém místě
stejně působiti. jinak to bývalo druhdy, když osadníci ke svému
duchovnímu byli v poměru dětí ku svému otci, ale za nynějších
časů vyžaduje duchovní správa na mnohých místech duchovních
správců obzvláště způsobilých, což druhdy v té míře nebývalo.
Nutno jest nám tedy domáhati se toho, aby celá diecése
byla jedním společným patronátem. Naproti tomu nelze však ani
rnluviti o tom, jak se také tu a tam navrhovalo, aby možno bylo
kněžím ucházeti se o beneňcia v celém království českém nebo
docela v celém mocnářství rakouském. To jest pouhá utopie,
o které slov šířiti nebudeme.
Konečně zmíniti se musíme o námitce, kterou leckde slý—
cháváme, že by provedením našeho požadavku dána byla přílišná
moc biskupské konsistoři. ——Nárnitka tato jest nicotná. Někomu
podřízeni býti musíme. Zajisté lépe jest, abychom závislí byli na
svých duchovních představených, než na osobách světských, které
často církevních zákonů pranic nedbají. Konsistoř ovšem nemůže

vyhověti každém

u žadateli, beneficiummůže jen jeden

ob

držeti, a tu náleží těm, kteří ho nedosáhli. aby se nepřeceňovali
a byli skromni. ——Utěchou jim však bude, že, když jednou žá
dali nadarmo, bude jim vyhověno podruhé.
Nastává nyní otázka, zdali patronové privátní tímto upra—
vením práva praesentačního zkráceni nebudou. Nikterak! Právo
jejich bude jen zdánlivě omezeno, ve skutečnosti bude rozšířeno,
poněvadž kandidáti uprázdněného beneůcia nebudou vybíráni
z úzkého kruhu kněží patronátních, nýbrž z plena kléru diecés
A:
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ního. Mnohý patron byl mnohdy v rozpacích, koho má presento
vati, když o uprázdněné beneňcium hlásili se jen kandidáti zjeho
patronátu. Snad nebyl žádný z nich tak způsobilý, jak by si pro
zvláštní poměry toho beneficia přál; nechtěl však praesentovati
jiného, aby patronátnímu duchovenstvu neučinil křivdy. Proto se
domníváme, že mnozí patronové toto zamýšlené upravení práva
praesentačniho nebudou pokládati za omezení svých práv. Kteří
však by se domnívali, tím býti zkrácení ve svém právu, necht
pováží, jak dobře se praví v »Correspondenzblattm, že nemají
nyní takových břemen jako v minulých stoletích, kdy chrámy
často vyhořely nebo válkou byly zpustošeny, a kdy nebylo žád
ných pojištěni proti ohni.
Svrchu navrhované upravení praesentačního práva není proti
ustanovení koncilia tridentského. Ono sice prohlásilo, že se právo
patronátní nemá rušiti, ale celá ta věta zní takto: Sicuti legitima
patronatuum jura tollere . .. aequum non est: sic etiam, ut hoc
colorc beneňcia Ecclesiastica in servitutem, quod & multis impu
denter Fit, redigantur, non est permittendum. Sess. XXV. cap. 9.
Nynější poměry patronátní činí kněze příliš závislým na patronu
privátním, duchovenstvo nazývá ty poměry nedůstojným nevol
nictvím, nuže, proč bychom se domnívali, že by koncilium tri
dentské, kdyby nyní zasedalo, nedalo svolení k úpravě práva
pracsentačního, kterým se sice svoboda duchovenstva rozšiřuje,
ale právo patronů netknutým zůstává?
Potřeba změniti právo praesentační jest tedy odůvodněna.
A že změny takové díti se mohou, toho doklad máme právě
v našem mocnářství. Dle všeobecného práva církevního jest patron
povinen praesentovati na uprázděné benefrcium ve třech měsících
po obdržení návrhu; ale dle partikulárního práva rakouského
povinen jest tak učiniti v šesti nedělích. Když se mohla státi
změna v jednom ohledě, proč by se z důležitých příčin nemohla
státi i jinde?
'
Uvedeme jinou analogii. Zemským zákonem konkurenčním
ze dne 14. září 1864 zrušen patronát školní a převeden na obce.
Než, tu i tam některý velkostatkář podržel školní patronát. Ta
kový školní patron má sice právo praesentovati učitele na do
tyčnou školu, ale nesmí praesentovati kohokoliv, nýbrž vázán jest
*ternem c. k. okresní školní rady.
A konečně ternem konsistorním při praesentování na uprázd
něné beneficium vázán jest patron církevní, vázáni jsou jím ma
jitelé velkostatků dříve korunních, vázáno jest tím ternem c. k.
místodržitelství, ano, ternem konsistorním vázán jest při praesen—
tování sám císař a král: těžko tedy pochopiti, proč by ne

měly tím ternem vázány býti i soukromé osoby

světské, užívající práva praesentačního!

To je tedy thérapie práva praesentačního. Vady jsou. mnohé,
a neodstraní se ničím jiným, než odstraněním příčiny, t. j. veliké
volnosti privátních patronů při vykonávání toho práva.
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Dovolují si tedy navrhnouti druhý bod společného našeho
usnesení, který zní takto :
2. Poněvadž právo praesentační dovoluje patronům privátním
praesentovati i ty žadatele, kteří nejsou v ternu konsistorním,
a tím povstal obyčej, že duchovenstvo každého privátního patro—
nátu ohledně postupu na beneňcia jest samo pro sebe odděleno,
a Že těmi poměry vzniká nestejuost nastoupení na beneňcia co
do let kněžských i veliká nerovnost beneficií mezi kněžími stej
ného stáří i zásluh, že tím dále duchovenstvo upadá u velikou
závislost na patronu, & nemůže dosti svobodně práv i povinností
úřadu svého vykonávati, dále. že biskup diecésní nemůže na každé
místo dosaditi kněze, který by tam nejlépe patřil, že těmito ne
blahými poměry i mezi duchovenstvem řevnivost a nespokojenost
namnoze vzniká: žádáme, aby z těchto důvodů ku prospěchu
Církve praesentační právo i soukromých patronů tak bylo upra

veno,aby povinni byli praesentovati jednoho
z terna konsistorního, jež by ze žadatelů z celé
diecése sestaveno bylo.

set—2+
Právní přítel a rádce.
Snůška praktických hlavně ustanovení a rozhodnutí
o věcech z oboru církevního práva.
Pořádá Dr. ANTONÍN BRYCI—ITA.
(Pokračování)

Všecky kostelní a nadační listiny mají se Správně a bez
průtahu
zúročovati, jinak_povinna je zádušní správa, zvláště Však
zádušní účetní, každou, jeho vinou kostelnímu jmění spůsobenou

škodu nahraditi.

'; Dekret dvorní kanceláře ze dne 13. srpna

1840 č. 25.317; nařízení česk. gubernia ze dne 28. listopadu 1828
. 5413 praesid. a česk. místodržitelství ze dne 10. října 1866
č. 26.442.
O<

Politické okresní úřady povinny jsou o stavu

záduš

ního jmění kostelů v obvodu ob čas se přesvěd
čiti a působiti důrazně k tomu, aby shledané pokladní hoto
vosti 2) byly bezodkladu na úrok uloženy'a a ktivní zá dušni
') Jest žádoucno, by se v praxi k tomuto nařízení bedlivého mělo zře

tele, by nezůstávaly kostelní kapitály mnohdy po celou řadu let ladem
ležetí, a zádušní pokladna škodu neutrpěla. Nemají-li vládní nařízení psána
býti pouze — pro theorii a zůstati — mrtvou literou, jest nutné třeba, aby

se též v praxi zachovávala

a na jejich šetřeníjak sluší n aléh al 0.

*) Mnohdy, jak pohříchu zkušenost dosvědčuje, a ze zádušnich účtů
vysvítá, velmi značně ano často mnoho tisíc obnášející!
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n e d o p l a t k y vyupomínány a tolikéž zúročeny. Výnos českého
místodržitelství ze dne 29. dubna 1856 číslo 13.904 a ze dne
15. dubna 1891 č. 37.537, v němž uvádí se výslovně % 38. zák.
ze dne 7. května

srozu

1874 (ř. z. č. 50).

_

Patronátní úřady jsou povinny, mešní fundační kapitály ve
m ční s bisk. konsistoří zúročovati (dekret česk. gubernia

ze dne 9. června 1841 č. 29.703), a jde—li o pořízení'vinkulova

ného státního dluhopisu bud' pro mešní fundaci nebo pro kostel,
mají k tomuto účelu ustanovené mešní odkazy bisk. konsistoři
za příčinou n á l e ž i t é h o v i n k ulo v á ní a spolu potřebného
dozoru k zúi'očováni kostelních a nadačních kapitálů zasílati.
Výnos českého místodržitelství ze dne 10. října 1866 č. 26 442.
Srovnej též výnos ze dne 31. května 1875 č. 26.871, 13. června
a července 1881 číslo 2995 a 19.741 a ze dne 12. dubna 1886
číslo 1135.

'

Bcneňciáti, jichž kongruavzákladě zákona ze dne 19. dubna
r. 1885 (ř. z. č. 47) 700 po případě 800 zl. obnáší, povinni
jsou

platiti

obecní přirážky

porozumuš81.)obecníhozřizení

ze dne 16. dubna 1864. Sdělení česk. místodržitelství
23. srpna 1891 č. 132.356 ex 1890. 3)
:l:

*

ze dne

:::

Domovskáobec není povinna,

zapravitijiné obci popla

tek od, m ísta na jejím katolickém hřbitově pro své chudé zem
řelé příslušníky, poněvadž dle ustanovení štolového patentu ze
dne 30. května 1750 »má se chudým na hřbitově pohřební místo
bezplatně ponCCllřltlJ —- Výlohy však, převezením mrtvoly na

hřbitov vzešlé povinna

je domovská obec zemřelého příslušníka

obci, ——v níž zemřelý se zdržoval, a která dala jeho mrtvolu na

hřbitov dovézti, — zapravíti,

poněvadž tyto výlohy dle usta—

noveni „8 12 zákona ze dne 3. prosince

1868, ř. z. č. 59, k »na

prosto nutným pohřebním výloháma náležejí, jsouce části oněch

výloh, jež mají obce u vykonávání povinné veřejné péče
o chudé zapravovati, ježto úmysl zákona patrně k vykonávání
požadavků humanity se odnáší. Správní soud dne 23. května 1889

č. 934.

Dokud nejsou farníci nebo některé obce právoplatně
]; jiné farnosti přil'ařeni. po případě dokud nemají svou samo
statnou
duchovní správu, třeba se o zřízení této jednalo, zřízení
však samo úředně ještě provedeno a příslušnými úřady schváleno
nebylo,
povinni jsou dle zák. ze dne 7. května 1874 (z. ř. č. 50)
ku zřízení a vydržování svého dosavadního farního kostela jakož
i fary přispívati, třeba měli svůj (filiální) kostel, v kterém se pro
3) Zmíněný totiž š8l.

stanoví v této příčině takto:

»Od přirážek

k přímýmdaním a vůbec od příspěvků obecních osvobozeny

jsou:

»Příjmy správců duchovních až do 600 zlatých: odst. 2. Patrno, že nebylo
třeba řízení zemského v této věci se dotazovati, ana věc je samozřejma.
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ně zvláštním při kostele tom ustanoveným duchovním (expositou)
služby Boží konají. Správní soud dne 25. dubna 1890 č. 1370.

Církevní ú'řad nemůže činiti nároky na správu
hřbitova,
jmenovitě co se týče vykazování míst pro hroby, platu a odměny
hřbitovního personálu a účtů o příjmech a vydáních hřbitovních,

když je hřbitovprůkazně majetkem obce, rázu katolí
ckc'ho postrádá a obecní orgánové jeho správuvedou.
V případě tom bylo by třeba cestou
hřbitov majetkem
číslo 708.

kosrela.

Správní
*

*

práva

dokázati, zeje

soud dne 5. března 1890
'
>.<

Patronkostelapovinenje církevní

jmění a zvláště

zádušní pokladnu spravovatí a zajměníto ručití.
“V příčině škody, kterou by jmění toto buď nenáležitým hospoda
řením nebo jiným způsobem vzalo. má pouze právo, na orgá

nech zádušní správy. po připaděinabeneficiátovi,

se hojíti. Nejv. rozhodnutí ze dne 24. září 1800 (sb. pol. zák.
sv. 15.. č. 34); rozhodnutí správního soudu ze dne 29. září 1897
číslo 5021.
*

*

*

Stavby a opravy církevních

budov na účetná

boženské matice, aneb na něž má tato matice přispivati, nesmějí
se -— vyjma případ, že by hrozilo nebezpečí _—bez předcho

zíhn povolení církevního i státního prováděti, jinak
vydává se beneňciár v nebezpečí, že n eb ude stavební náklad
zeměpanskými úřady povolen
a Že bude duchovnímu správcr
náklad z vlastního hraditi. Výnos c. k. ministerstva kultu ze dne
24. května 1887 číslo 7286, sdělen c. k. místodržitelstvím dne
14. Června 1887 č. 47.666. — Rovněž třeba, aby nei e n cir

kevní. ale i státní úřady povolilystavebniopravyaozdobné

prácena budovách

kostelních

dříve, než se prácetyto

začnou prováděti. Výnos česk. místodržitelství ze dne 13. března
r. 1887 č. 99.015.

Listy homiletieká.
_%$_
Slavnost svatého Růžence.
(Neděle XIX. po Sv. Duchu)

Růženec mění kříže v růže.
»Královno svatého růžence, orodui za
nás!!
Lit. Lor.

Vším právem přirovnává se celý náš život ku cestě křížové.
Co tu starostí a namáhání! Co svízelů a trampot! Co bojů a
přemáhání za dobu několika let pozemských! Rekl-li patriarcha
]akob králi Faraonovi, tážícímu se po jeho stáří: »Dnů putování
mého jest 130 let nemnohých a zlých,< I. Mojž. 47, 9.: nemusí-li
každý člověk tak často zvolati: Dnů putování mého jest tolik a
a tolik let, nemnohých a zlých? A ten veliký trpitel Job volá:
,Člověk narozený 2 ženy krátký živ jsa čas, naplněn bývá mno
hými bídami.: job. 14, 1. jest to stálý ohlas těch slov HOSpodi—
nových: »Rozmnožím bídy tvé,< a »Zlořečená bude země v díle
tvém; v pracech budeš jisti z ní po všecky dny života svého.:
Mojž. 3, 17.

Avšak i v tom vidíme nejvyšší moudrost Boží, která časných
trestů používá za spasitelné prostředky pro duši naši. Právě proto,
že ten krátký život lidský naplněn jest mnohými bídami, že jest
ustavičným bojováním, nemáme si na něm zakládati; nemáme
k němu srdce své přiložiti, ale máme od této bídy pozemské
povznášeti se vzhůru ku pravé naší vlasti; po té máme dychtiti,
pro tu máme zde pracovati a zásluh sobě dobývati. Než, jak často
na tuto vůli Boží zapomínáme, a nedbajíce na onu nebeskou
vlast jenom na tento život svůj naříkáme a strasti a bídy jeho
netrpělivě neseme, ano snad zbaviti se jich usilujeme, jako bychom
nevěděli, že pokud na světě jsme, kříž svůj nésti musíme. A co
Rádce duchovní.
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činívají někteří, aby ten kříž pozemský si usnadnili? Místo aby
kráčeli po cestě Bohem vykázaně a trpělivě nesli břímě. jež na
každého vložil Hospodin Bůh, uchylují se na bezcestí života hříš
ného, a domnívají se, že rozkošemi a bohatstvím a slávou svět
skou osladí si život tento.
Netýkají—li se jich slova Kristova: >Kdo miluje život svůj,
ztratí jejc? jan 12, 25. A tlení-li tady na světě, co by nám tento
kříž života pozemského ulehčiti dovedlo? Pro věrného, upřímného
křesťana znám prostředek mocný, pomoc silnou. Uložil-li nám
Otec nebeský, abychom břímě tohoto života nesli: obraťme se
k Matce nebeské„ k Panně Marii; utíkejme se k ní pod tím štítem,
jakýž ona křesťanům do ruky vtiskla a jímž chráněni, tolikráte
již ve všelikých potřebách pomoc obdrželi. Stitem tím jest svatý
růženec, a je-li cesta křížová údělem naším za tohoto života, tož
svatý růženec na cestu tu růže nám sype; a šťastný člověk, který
v této modlitbě hledá životní posily, neboť ji také skutečně
nalézá.



Pojednání.
Původ slavnosti Růžencové všichni znáte; vždyt již po tolik
roků tato slavnost zvláštní jest slavností pro zdejší obec, která
pod mocnou záštitu Královny svatého růžence postavila se, vzdě—
lavši na tomto místě mešní kapli k úctě Panny Marie Růženecké.
Již mnohokráte při kázaní o této slavnosti slyšeli jste, kterak
sama Rodička Boží zjevila svatému Dominiku modlitbu růžence,
a modlitbou tou přemožena zloba bludařů Albingenských, takže
více než 100.000 křesťanů, kteříž byli v blud upadli, vrátili se do
lůna Církve katolické, a převeliké množství hříšníků dalo se na
pokání. Hle, kříže, utrpení veliká dorážela tenkráte na Církev
Kristovu, a Rodička Boží obrátila je v růže, když celou zemi
znovu k lásce Kristově přivedla. Rovněž víte o tom dvojím ví
tězství, jehož dosáhli křesťané právě v den slavnosti růženecké
nade vrahem křesťanstva, nad Turkem sveřepým. Opět kříže a
hrozící záhubu změnila Panna Maria Růženecká v radostné růže
vítězství.

_

To jsou dějepisné události, svědčící o tom, kterak mo
dlitba svatého růžence pomáhá v potřebách obecných. Než, chci
vás zvláště na to upozorniti, kterak modlitba ta pomáhá v po
třebách jednotlivců; kterak kříže jednotlivců mění v růže, čili
kterak toto údolí slzavé mění v údolí růžové věrnému ctiteli
Královny svatého růžence.
Dělíme, jak všickni víte, svatý růženec na tři díly; na rů
ženec
bolestný
a slavnsý
podle
těchsi tajamství
ze života
Marie radostný,
Panny a jejího
božského
yna,
která
připomínáme.
1. Co připomíná růženec radostný? Připomíná tu radost
velikou, která se _stala všemu lidu, Luk. 2, 10, když Syn Boží
učinil se (naším bratrem a Pannu Marii učinil naší Matkou.
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.Nebojte se,: volal anděl pastýřům, když jim tuto radostnou no-_
vinu zvěstoval, jakoby volal i k nám: »Nebojte se, křesťané, ne
lekejte se žádných křížůatrápení na světě tomto; neboť jako Syn
Boží stal se vaším bratrem, tak stala se Rodička Boží vaší Matkou.
její mateřské lásky- a pomoci ve všelikých potřebách svých se
dovolávejte, ona změní vám všecky kříže v růželc Radbstným
růžencem dovoláváme se této lásky mateřské, a může-li nechati
nás bez pomoci ta, o níž není slýcháno, aby koho opustila, kdo
se v její ochranu utíká? Vždyť voláme k ní: »Panno, která jsi
]ežíše z Ducha Svatého počala, pros za nás!: Voláme k ní týmž
způsobem, jaký ona sama svatému Dominiku zjevila. a když kříže
a soužení tohoto života na nás doléhají, vzpomeňme si při tomto
prvním desátku růžence radostného na slova sv. Bonaventury:
»Ukřižovaná počala Ukřižovaného.< Co znamenají slova tato?
Znamenají, že Maria Panna uslyševši zvěstování andělské vnuk—
nutím Božím znala již všecky ty bolesti, jaké srdce její mateřské
očekávají, a přece řekla s pokornou odevzdaností do vůle Nej
vyššího: »Staniž mi se podle slova tvého.: Následujmc příkladu
své Matky nebeské, volejme imy ve všelikém soužení svém:
.Staniž se mi, (5 Pane, podle svaté vůle Tvé, a Rodička Boží
vyprosí nám dar trpělivosti, trpělivost pak, jak praví již naše pří
sloví, přináší růže.
Či snad opuštěna cítíš se, křestane, na světě, snad jsi osiřelý,
a ti, kteří byli drazí srdci tvému, odpočívají na posvátném poli?
Ozdob duši svou růžemi svatého růžence a volej k,Matce své
nebeské při druhém desátku slovy svatého Alfonsa: »O Královno
má, jak jsi pospíchala, abys rodinu svaté Alžběty navštívila a
svou návštěvou posvětila; ó navštiv, navštiv brzy také nuzný pří

bytek duše mélc
Aneb tě tíží chudoba a bída? Co ti připomínají slova:
»Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodilaa? Hle, v chudých jeslích
leží Syn Boží a chudičká Matka jeho odivá jej v chatrné plenky;
a ty bys chtěl náříkati na chudobu svou? Neznáš-li slov Kristových :
»Blahoslavení chudícř Luk. 6. 20, 24.
Matko křesťanská, bojíš se o dítě své, aby nezhynulo na
cestě nepravostí; veď je k nábožnosti, vštěpuj hned do útlého
srdce jeho dětinnou lásku k nebeskému Otci a k nebeské Matce,
modlí se s ním a za ně růženec svatý. Takovým způsobem obě
tuješ dítě své Bohu; činíš jako Rodička Boží, k níž voláš: »Kte
rého jsi, Panno, v chrámě obětovalac;

& bude—lise vždy dítě tvé

nábožně modliti svatý růženec, pak promění se všecky práce
a starosti tvé v růže ctností tvého dítěte.
Ci snad ztratilo ,se vám. rodiče křesťanští, dítě vaše? Jest
již na cestě záhuby? O, volejte k Matce nebeské, modlete se rů
ženec svatý, utíkejte se k ní se slovy: »Panno, která jsi Syna
svého v chrámě nalezla,< dej, abych i já dítě své nalezl v chrámě,
nalezl s Bohem smířenélc A je-li jaká pomoc pro dítě vaše, za
jisté Královna svatého růžence mu jí vyprosí u svého božského
45*
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Syna, a zármutek a slzy vaše obrátí v radost z dítěte marno
tratného, které se navrátilo k Otci svému nebeskému. Tak, nej
milejší, růženec radostný veškeren bol v radost, veškeren kříž

v růže mění.

2. Avšak jest na světě ještě jedno soužení, ještě jedna bída,
ještě jedno neštěstí největší, a v neštěstí tom tak mnoho lidí se
nalézá, a což nejhoršího, tak mnoho lidí nedbá, aby z něho si
pomohlo, ačkoli pomoc není tak těžká. Když nás stihne neštěstí
tělesné, hledáme pomoci; a když nás stihne to největší neštěstí —
hřích, po pomoci neohlížíme se! A přece Královna svatého rů—
žence dala svatému Dominiku růženec v první řadě jako nejmoc
nější zbraň a štít proti bludu a hříchu, a jakého vítězství zbraní
touto dosaženo, o tom již jsem se na počátku zmínil. Nuže, nej—
milejší, inám má býti růženec zbraní a záštitou nejen v potřebách
tělesných, ale zvláště v potřebách ,„naší duše, to jest: proti hříchu,
proti pokušení, proti zlé příležitosti. A pakli jsme již do hříchu
upadli, modleme se opět svatý růženec, zvláště růženec bolestný,
který přivede na pamět spasitelné pravdy k našemu obrá—
cení. Vždyť v bolestném růženci rozjímáme tajemství našeho vy
koupení od hříchu a věčně smrti, a poznáváme z nich, jak hrožný
jest hřích, ježto jenom krví Nejsvětějšího může smazán býti;
poznáváme, jak vzácná jest duše naše, ježto Sám Syn Boží za ni
bolestnou podstoupil smrt.
Poznání těchto pravd jest již prvním krokem k obrácení.
Učiňme pak ještě krok druhý; pomněme, že každým hříchem
účinky vykoupení Páně na sobě maříme, ano že utrpení toto obno
vujeme.
Bude-li srdce naše ještě tak zatvrzelé, aby se neobrátilo
v lítosti a bolu k Bohu svému, kterýž za nás na kříži umříti
ráčil?

'

A Rodička Sedmibolestná, která neméně než Syn jeji trpěla
pod křížem, milostným okem pohlédne na nás, jako pohlédla na
lotra na kříži; otevře srdce naše proudu milosti Boží, a ta trnová
koruna hříchů, která srdce naše výčitkami svědomí bodá a trýzní,
promění se v růžový věnec radosti a duševního pokoje. Proto
volejme k ní důvěrně: »ó Panno, jejížto božský Syn za hříchy
naše ráčil krví se potiti, bičován a trním korunován býti: vy
pros nám, synům a dcerám svým, kdykoliv tato tajemství bo
lestná rozjímati' budeme, aby srdce naše zkroušeným bolem a
ošklivostí nad hříchy naplněno účinků vykoupení Kristova do
sáhlo! Vždyť ty jsi útočiště hříšníků, a my hříšníci vzýváme tě
tvou vlastní modllitbou; () pros za nás hříšné!
3. Kterak konečně růženec slavný mění kříže našeho života
v růže radosti? Již samo pojmenování »slavnýc to ukazuje; po
vznáší nás k té slávě, v jakou změnil se kříž Kristův a sedmero
mečů Bolestné Rodičky: »Který z mrtvých vstáti a na nebe vstou
piti ráčil; kterýž tě, Panno, na nebe vzíti a v nebi koruno
vati ráčil.: Nemají-li tato tajemství připomínati utěšená slova
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svatého apoštola: »Trpíme-li spolu s Kristem, budeme s ním
spolu i oslaveni. Neboť mám za to, že utrpení tohoto času nejsou
rovná budoucí slávě, která se zjeví na nás.: Rím. 8, 17. 18. Tato
naděje, že jednou i my z mrtvých vstaneme, abychom za všecko,
co jsme na světě pro Boha trpěli, odměny nebeské dosáhli, tato
naděje zajisté každému pravému křesťanu pozemské slzavé údolí
mění v údolí růžové, a doléhá-li na nás snad příliš těžké soužení,
i tu nás modlitba slavného růžence potěší a posilní; vždyť Duch
Svatý, »kterého Pán ]ežíš seslati ráčil,c stále milostí Svou
nám blízek jest, a milosti tou upevníme srdce své Zid. 13, 9,
takže budeme moci zvolati se svatým apoštolem: »Libuji si ve
svých nemocech, v pohaněních, v potřebách, v protivenstvích a
v úzkostech pro Krista, nebot když nemocen jsem, tehdáž jsem
mocen.: Il. Kor. 12, 10.
Tak, nejmilejší, růženec radostný utrpení naše v radost
mění, nebot! jím se dovoláváme mateřské lásky a pomoci Panny
Marie, která nikdy neopustí svých dítek pod její ochranu se
utíkajících. Růženec bolestný roztřišťuje srdce naše, povznáší je
k pravému pokání, peklo duševní mění v ráj pokojného svědomí.
Růženec slavný vytrhuje nás z tohoto údolí slzavého až k slávě
budoucí, která se zjeví na nás, potrpíme—li zde maličko. Kterak
mám vám ještě více doporučiti tuto nebeskou modlitbu? Vždyť
právě za naší doby sám náměstek Kristův na zemi své útočiště
k ní béře ve všelikých těch strastech a utrpeních, jakých jest mu
od nepřátel kříže zakoušeti; a modlitba ta sílí Svatého Otce tak,
že stojí pevně jako slavný vítěz nade lží, bludem & násilím.
Rodička Boží mění mu jeho přetěžké kříže v radostné růže. Nej
milejší, chcete-li věděti, jaké jsou to růže? Aj, vzpomeňte si na
50tileté jubileum jeho úřadu apoštolského, kdy celý svět kato
lický přinášel mu svrchované důkazy úcty a lásky synovské; kdy
nejmocnější panovníci světa vzdávali hold stařičkému vězni Vatikán
skému. Všickni ti milionové věrných křesťanských srdcí roznícených
láskou k Otci křesťanstva a vysílajících vřelé modlitby ke trůnu Nej
vyššího za něj, nebylo-li všecko to nejvzácnějším růžovým věncem,
jakým ověnčila Královna nebeská svého věrného ctitele? Nejmi
lejší, i naše srdce ve věnci tom byla; i my jsme se jako milu
jící synové a dcery připojili k radostné oslavě Otce křesťanstva;
a víte, jakou odměnu za to podává nám svatý Otec? Doporučuje
nám za nejvřelejší modlitbu svatý růženec. On zakusil na sobě
její mocných účinků, a chce, abychom i'my, synové a dcery
jeho, účinků těch poznali. Nuže, uposlechněme spasitelné rady
náměstka Kristova; modleme se často svatý růženec za tohoto
života křížů a nebezpečí pro naši duši, abychom již zde na světě
růžovým věncem milosti Boží, a na věčnosti korunou slávy obla
ženi

byli.

Amen.

Bedřich Vodička, farář » Oubočír

Neděle XX. po Sv. Duchu.
Opilec prohřešuje se: 1. proti Bohu, 11.proti sobě
samému, lll. proti svým bližním.
»Neopíjejte se vínem, v němž jest
chlípnost.:
Ef. 5, 18.

»Neopljejte se vínem,< tak sv. apoštol Pavel napomíná
sťany v dnešní epištole své.
Za bývalých časů bývalo víno ten nápoj, jímž nestřídmí
se opíjeli. Proto praví sv. apoštol: >Neopíjejte se vínem.:
hlavní napomenutí jeho v tom záleží, aby křesťané se

opíjeli.

kře

lidé
Ale
ne

Za našich pokročilých časů mimo víno jsou ještě jiné nápoje,
jimiž nestřídmílidé se opíjejí, jako: pivo, kořalka, rumajinéajiné.
Opíjeti se jakýmkoliv opojným nápojem jest nepravost, před kte
rouž sv. apoštol křesťanům výstrahu dává.
A nelze každého dost před opilstvím vystříhati. Nebo opi

lec prohřešuje se těžce:

I. proti Bohu,
11.proti sobě samému a
H[.proti bližním svým.

Pojednání.
].

Opilec prohřešuie se těžce proti Bohu.
Rozum a vůle jsou ty dary, jimiž Bůh vyznamenal člověka
před zvířaty. Ale když opilec tak se spije, že nemůže ani o ničemž
přemýšleti, že se na nic nepamatuje, že neví, co mluví, co dělá,
že nezná ani sebe ani světa: nepřipravuje-li se sám o všechen
rozum svůj? Když se činí neschopným k tomu, aby šel za svým
povoláním, za svou prací, aby šel v čas domů, aby se bral po
řádně cestou svou: neodříká-li se své vůle, své vůle svobodné?
Nezašlapává-li tak do bláta nejvzácnějších darů Božích, rozumu
a vůle své?
jak tím Boha urážíl Rozum a svobodná vůle jest to, co činí
člověka obrazem a podobenstvím Božím. A zvláště u křesťana
tento obraz Boží, hříchem porušený, byl drahou krví Kristovou na
křtu svatém nejkrásněii obnoven.
Co dělá tedy opilec, když opilstvím svým se zbavuje roz—
umu a vůle své? Slape nohama po obraze Božím, tak draze
obnoveném. Zahazme sám sebe mezi zvířata, tak že na něj padají
vším ostřím svým slova žalmisty Páně: »Clověk, když ve cti

— 703—
jest, nechápe a nepoznává toho, porovnán bývá hovadům ne
moudrým, a podoben bývá jim.< alm 48.
I může-li opilec Boha hůře urážeti, než když ho Bůh učinil
č 10 věke m, obrazem a podobenstvím Svým, když ho skrze jedno
rozeného Syna Svého, skrze jeho vtělení, skrze jeho oběť učinil
na křtu svatém Svým synem, Svou dcerou, bratrem Kristovým,
sestrou Kristovou, a když on sám sebe činí zvířetem?
Ale co dím, že sám sebe činí zvířetem? Opilec činí sebe
ještě horším než zvířetem.
Zvíře, když se bylo nasytilo, když bylo uhasilo žízeň svou,
kdybys je sebe více nutil, žrádla a nápoje více se ani netkne.
Jak daleko jest opilec od svrchovaného lidského cíle svého, jenž
má býti dokonalejším a dokonalejším v poznávání a plnění vůle
Boží, býti Bohu podobnějším a podobnějšíml jak hrozně opilec
proti Bohu se prohřešuje! —
ll.

Ale tím více se také opilec již prohřešuje proti sobě sa
mému. Tak Bůh člověka povýšil, že ho učinil obrazem Svým, nad
čímž prorok korunovaný takovým jest unesen obdivem, že volá:
»Co jest člověk, že jsi naň pamětliv? aneb syn člověka, že na
vštěvuješ jej? Učinils ho málo menším andělů, slávou a ctí koru
noval jsi jej.: Žalm 8.
Tak Bůh miloval člověka, že poslal jednorozeného Syna
Svého, aby porušený obraz Boží v člověku zase byl obnoven, aby
člověk byl učiněn synem Božím, dědicem království nebeského.
Nemůžemet této lidské a křesťanské důstojnosti své dost si vážiti.
Ale opilec jak tuto lidskou a křesťanskou důstojnost svou zaha
zuje, když si počíná hůře než zvíře! Každý má se staratiiosvou
čest. Ale opilec bývá každému na posměch, za blázna. -—
Zde na světě jest tolik pokušení, tolik příležitostí k hříchu,
že i když jsme střízlivi, nemůžeme dost bdíti sami nad sebou, jak
nás napomíná Spasitel: »Bdětež a modlete se, abyste nevešli
v pokušenb Mat. 26, 41.; a jak nás vystříhá apoštol jeho:
)Střízlivi buďteabděte; nebo protivník váš, d'ábel, jako lev řvoucí
obchází, hledaje, koho by sežral.: I. Petr 5, 8.
Ale opilec jak dalek jest toho, aby bděl sám nad sebou,
aby se pamatoval, co mluví, co dělá! Tak bývá člověk opilstvím
zatemněn, pomaten, spleten, rozbujněn, že zapomíná na všecku
svou čest mládeneckou i čest panenskou, na všecku svou věrnost
manželskou, že se nehrozí vychrlovati ze sebe i nejbezbožnější rou
hačství, i nejhnusnější oplzlosti, že se nestydí prováděti nejhaneb
nějšhnestydatosti, že se neděsí tlouci do vlastního otce, do vlastní
matky, až do smrti ztýrati ženu a děti své, nerozpakuje seině—
komu i nůž do prsou vraziti, že kolikrát se žene, aby sám sebe
odpravil. A co dělá opilec, když vystřlzlivěv vidí, co všecko spá
chal? By poznav, k čemu jej svedlo opilství, jak se v opilství
svém zahodil, tím více si je zošklivil, od něho na čisto se od—
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vrátil! Ale jak často stává se, že opilec, aby nemusil slyšeti nej—
trpších výčitek zlého svědomí svého, jde zase pit a tak hloub
a hloub zabředá v nepravost. Zlé svědomí to bývá, jež svádívá
člověka k omamujicímu opíjeni se, čímž se opilství ukazuje ještě
hroznější

a záhubnější.

——

V jaké opilec uvádí se nebezpečenství, aby nenadále a ne
připraven nesešel z tohoto světa! Ta rána smrtelná, kterouž opil
ství rychle zachvacuje oběť svou, bývá mrtvice. Může li býti smrti
nešťastnější, než umříti v opilství? Může-li býti co hroznějšího,
než \v opilství býti překvapenu soudem Božím, před čím Sám
Spasitel ježíš Kristus dává výstrahu řka: »Hleďte pak se, aby
snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvim, a aby
nepřišel na vás ten den náhle.: Luk. 21, 34. Aneschvátí-li opilství
oběť svou smrtí náhlou, udolává ji poznenáhlým hubením těla, až
ji uvrhne v hrob předčasný. Od přirozenosti nejzdravější a nej
silnější byli mnozi mužové Každý jim hádal věk nejdelší. Ale ne—
střídmé pití je sklátilo v hrob ve věku nejlepším.' jak málo byli.
živi na světě!

Nikdo není tak málo živ, jako opilec. Neboťjen potud může
se říci, že jest člověk živ, pokud užívá zdravého rozumu svého,
pokud podle nejlepšího svědomí svého vládne vůlí svou. Spočítej,
opilče, ty hodiny a ty dny, kdy jsi byl opilý. To jsou samé ho
diny a samé dny, jež jsi trávil bez užívání rozumu svého, bez
samostatného a vědomého vedení sebe samého, jež jsi trávil bez
pravého vědomí sebe, kdy jsi nebyl v pravdě živ, kdy právem se
mohlo k tobě mluviti, jak čteme v Zjevení sv. jana 3 1.: »Máš
jméno, jakobys byl živý, a jsi mrtvý.: —

jak hubí opilství ducha! Náruživé pití opojných nápojů tak
strhá a rozruši v člověku všecko jeho ústrojí tělesné i duševní, .
že člověk již pořád zůstává pomatencem. V každém blázinci bývá
valná část pomatenců z opilství. —
Ill.
Ale odtud již můžeme se domysliti, jak opilec se prohřešuje
i proti bližním svým. jak zlý příklad dává opilec, tak že i jiní,
zvláště lidé mladí učí se opíjeti se! Co promluví opilec slov, jimiž
jiné, zvláště mládež, pohoršuje a kazí! jak často proto se opijí,
aby tím více jiným vynadal, tím více jich potupil, tím hůřejiným
se pomstil!
jak lekce v opilství svém až tak se zapomene, že až někoho
poraní aneb dokonce zabije! Co opilci kořalové se nasužují po—
kojných obyvatelů svým neodbytným a neurvalým dorážením!
Tím hůře opilec proti jiným se prohřešuje, je-li hlavou ro
diny. je-li hlavou rodiny, jak zle se prohřešuje proti manželce
své, proti dětem svým! Rozpustilá chasa se mu směje; ale man—
želka a děti tím více pláčí. Děti by tak rády otce svého ctily,
jej milovaly, mu ruce líbaly. Ale jak se mohou tak zachovávati
k němu až do němoty zpitémuř Kdo vypoví tu bolest, jakou
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bývá sklíčeno srdce dobrých dětí, když se musí za svého otce
opilého stydětiř Kdež jest všecka ta jeho láska k manželce &
k dětem? Ta jest utopena ve víně, v pivě, v kořalce, v rumu.
Tak se také více a více ztrácí jmění, že odplavuje každý
výdělek. Statek více a více se zadlužuje, až přijde do prodeje.
Obchod více a více vázne, až se musí krám zavříti.
Služebníku nebo dčlníku pro opilství dává se ze služby vý
pověd. jak nešťastnou činí opilec manželku svou, jak \neštastné
činí děti své! Manžel, otec jest hlava rodiny. Ta hlava má říditi
a spravovati všecku rodinu, všecku domácnost, všecko hospo
dářství. jak moudrá a srřízlivá má býti pořád ta hlaval Ale
je-li manžel, otec, hospodář opilec, bývá hlava všecka poma
tena. A jak jest hlava pomatena, není divu, že v domě, v rodině,
v hospodářství jest samý nepořádek, samý zmatek, samá bída,
samá prostopášnost. Stěstí ještě, je-li hodná manželka, kteráž
o všecko se stará, všecko drží, na všecko dohlíží. Ale tím větší
neštěstí, je-li imanželka, matka oddána opilství. Kdo by nezplakal
nad tím zpuštěním, v kteréž bývá pak stržena všecka domácnost?
Proto také volá moudrý Sirach: »Zena ožralkyně, veliký hněvx
Sir. 26, 11.

*

*

*

Právem opilství, neb obžerství, jímž se tolik hřeši proti Bohu,
proti sobě samému, proti bližním, patří mezi sedmero hlavních
hříchů. A tím jest opilství nešťastnějším a osudnějším, že jest
jedním z osidel zde na světě lidem nastražených, v nichž člověk
lehce uvízne, ale z nichž těžce vyvázne. Za jak šťastného může
se pokládati“ každý, kdo opilství nepřivykl! jak tím více má se
chrániti, aby se ani jednou neopill jak moudrým a statečným
se prokazuje, kdo i v užívání méně nebezpečných nápojův opoj
ných z míry přísně si ustanovené nikdy nevykročuje! Ale tím
více má se zhroziti sám nad sebou, kdo v tom nešťastném osidle
již uvízl, kdo opilství již přivykl. jak by neměl všecko vynaklá—
dati, aby byl z potupného otroctví svého vysvobození Anebo
zdá se ti, že toho více nedokážeš, že již příliš jsi spoután náruži
vostí svou? Ne, nezoufejž sobě! je—limocná náruživost tvá, jest
ještě mocnější milost Kristova. »Všecko — tak se vyznává sv.
apoštol

——mohu skrze toho, kterýž mne posiluje.<< Filip. 4, 13.

Všecko můžeš skrze ježíše, ukřižovaného Spasitele svého.
K Němu, pro tebe tolik na kříži trpícímu, pro tebe i nevý
slovnou žízní se trápícímu se utíkej, abys teprv viděl a se hrozil,
jak daleko jsi se vzdálil nestřídmosti svou od Něho, Spasitele
svého.
K Němu se utíkej, abys Mu sliboval, že z lásky k Němu se
odříkáš vší posavadní nestřídmosti své a všech blízkých příleži
tostí k ní svádějících.
K Němu se utíkej, abys častým hodným přijímáním jeho
svátosti pokání a jeho nejsvětější Svátosti oltářní více a více od
zlého návyku svého se odtrhoval & k přemáhání jeho se posiloval.
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Snad tě to bude státi boj těžký. Ale čím statečněji budeš bojo
vati a pro Boha, pro Ježíše se přemáhati, tím stkvěleji budeš
dokazovati, jak již miluješ Boha, miluješ Ježíše. Svou pak novou
hrdinskou láskou napravíš všecko, čím jsi se kdy v opilství svém
provinil.

.

Ne nadarmo volá Duch Sv. ústy sv. apoštola:
krývá množství liřícliů.v Sv. Petr 4, 8.

>Láska při
_

Tak budeš šťastně vysvobozen; vysvobozen Spasitelem svým
Ježíšem Kristem.
A jak se budeš radovati, až budeš zase navrácen Bohu, na
vrácen sobě samému, navrácen všem tebe upřímně milujícím,
navrácen životu pravému, životu věčnému. Amen.
“j Karel Ota-an, kanovník & děkan v Ořechu.

Slavnost Posvěcení chrámu Páně.
(Neděle XXI. po Sv. Duchu)

() pozemském a nebeském chrámu Božím.
„Aj, stánek Boží s lidmi, a přebývati
bude s nimi.:
Zjev. sv. Jana 21, 3.

Slavíme dnes památku posvěcení chrámu Páně. Každý katolí
cký chrám jest posvěcen buďto od kněze, kteréžto svěcení se děje
kratším a jednodušším způsobem, anebo jest chrám katolický
konsekrován slavným způsobem od biskupa mnohými modlitbami
a významnými obřady.
I náš chrám Páně od biskupa jest posvěcen čili konsekrován.
Při konsekraci chrámu mezi jinými obřady maže též biskup stěny
chrámové na dvanácti místech boční stěny svatým křížmem na
znamení, že chrám jest zasvěcen ke cti Boží, ku chvále našeho
Spasitele, jenž také se nazývá Kristus t. j. »Pomazaný Páněc. —
Na dvanácti místech se maží boční stěny chrámové svatým kříž
mem na znamení, že Církev svatá, jejíž obrazem jest chrám, od
ježíše Krista zbudována byla na základě dvanácti apoštolů. Na
těch místech, kde stěny chrámové pomazány byly sv. křížmem,
.-bývá namalováno dvanácte křížů jakožto památka konsekrace
kostela od biskupa. Kříže tyto však v mnohých kostelech při
pozdějším malování neb líčení byly zatřeny a nebyly obnoveny,
tak jak to i v našem chrámu Páně jest. ,U nás nyní ve všech
kostelech" katolických se slaví posvěcení chrámu Páně na třetí
neděli říjnovou. Tak se však děje teprv od konce minulého století.
]isto jest, že všechny chrámy nebyly posvěceny na tuto neděli,
nýbrž v rozličné neděle a dny v roce. A skutečně též za dřívěj—
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šich dob v každé farnosti konána byla památka a slavnost posvě
cení chrámu Páně toho dne neb tu neděli, kterou chrám té far
nosti byl posvěcen neb konsekrován.
Pro jakou příčinu Církev svatá na dnešní 'slavnost dává
předčítati epištolu o novém, nebeském jerusalému, a svaté evan
gelium o obrácení Zacheověř Zacheus touží viděti ježíše; nad
míru se radoval, když Spasitel do domu jeho zavítal a tam hostem
byl. Zacheus poznává, že nejlaskavější Srdce ježíšovo neodmítne
žádného kajícílio hříšníka. Proto kajicně ze svých hříchů nebe
skému lékaři se vyznává, rány svého srdce jemu ukazuje. Za své
hříchy chce pokání činiti a vše nahraditi. »Aj polovici statku
svého, Pane, dám chudým: a oklamal-li jsem koho v čem, navra
cuji čtvernásobně.: Luk. 19, 8. Na tato slova lítosti a dobrého
předsevzetí následují slova milosti a odpustění z úst ježíse Krista,
který »přišel hledat a spasit, co bylo zahynuloa Luk. 19, 10.
»Dnes stalo se spasení domu tomuto.<< Luk. 19, 9. Ano, cestu
ku věčné spáse nastoupil Zacheus tím, že se ježiši Kristu kajicně
vyznal ze svých hříchů a přislíbil opravdové polepšení. —
»Dnes stalo se spasení domu tomutoa, — tato slova obrací
dnešního dne Církev svatá na dům Boží. Dnes koná se výroční
památka, kdy chrám tento posvěcen byl, by zde hledali a nalezli
věřící prostředky ku svojí spáse. Svatá epištola jedná o svatém
městě, o novém jerusalémě, o stánku Božím, v němž Bůh slidmi
přebývati bude, kdež »setře Bůh všelikou slzu s očí jejiclm
Všemi těmito názvy jest míněn chrám nebeský, sídlo blaženýcli
a vyvolených, kteří »jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem
inocí v chrámě jehOa Zjev. 7, 15., o nichž se praví v knize
Moudrosti: »Spravedliví pak na věky živi budou a u Pána jest
odplata jejich,<< »přijmou království slavné a korunu ozdobnou
z ruky Páně.<< kn. Moudr. 7, 16—17.

Tento nebeský chrám jest však zobrazen poněkud naším
pozemským chrámem, jehož slavnost posvěcení dnes konáme.
O tomto pozemském a nebeském chrámu Božím uvažujme dnes
ve jménu Páně.

Pojednání.
I.

Vstoupíme-li do katolického chrámu Páně, spatříme v kaž
dém některé předměty, poutající obzvláště naši pozornost. ——jsou

to především:1. oltář se svatostánkem,

světlo hoří; 2. křtitelnice;
nice; 5. kůr.

před nímž věčné

3. kazatelna;

zí. zpověd

1. Oltář.
Na oltáři obětuje se při mši svaté ježíš Kristus nekrvavým
způsobem za nás. Na našich oltářích koná se onen nejsvětější
úkon, který ježíš Kristus při poslední večeři poprve konal a sva
tým apoštolům a jich nástupcům, biskupům a kněžím, konat
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rozkázal. Neboť víme, že Pán Ježíš večer před Svým umučením
a Svou smrtí, při poslední večeři, pravil nad chlebem: »Tototjest
tělo mé, kteréž se za vás vydává: Luk. 22, 19; nad kalichem
s vínem pak pravil: »Tof jest krev má nového zákona, kteráž za
mnohé vylita bude na odpuštění hříchů.a Mat. 26, 28. Dle roz
kazu Ježíše Krista: »To čiňte na mou památku: Luk. 22, 19.
svatí apoštolové a jejich nástupcové biskupové a kněžína oltářích
proměňovali chléb a víno v nejsvětější tělo a krev Kristovu, sami
je požívali a věřícím podávali. — V Rímě až posud se ukazuje
památný stůl, na kterém sv. Petr přinášel oběť Nového Zákona,
na němž sloužil mši svatou. ——

Druhý kníže apoštolský, sv. Pavel, připomínaje nekrvavou
oběť Nového Zákona, napsal: »Mámveťoltář, z něhož nemaji moci
jísti, kteří stánku sloužív, t.j. židé. Zid. 13, 10. Ze mše svatá jest
památka krvavé obětí na kříži, dosvědčují slova sv. apoštola Pavla,

který mluvě oustanovení velebné Svátosti oltářní, píše: »Kolikrát
koli budete chléb tento jísti akalich píti, smrt Páně budete zvěsto—
vati, dokavadž nepřijde: I. Kor. 11, 26, t. j. až do skonání světa,
kdy přijde Pán lidi soudit. — Proto naše chrámy katolické jsou
obyčejně stavěny tak, že hlavní oltář směřuje k východu. ku hoře
Kalvarii, na které Spasitel krvavou oběť na kříži přinesl, Sebe
Samého za nás na smrt vydav. -—
Pán Ježíš ještě na kříži ve hrozných bolestech za nepřátele
se modlil, o spásu kajícího lotra se staral. — Tentýž Spasitel
z našich oltářů zvláště při mši svaté pod způsobami chlebaavína
zde přítomen jsa, volá k Otci Svému nebeskému o milost aslito—
vání pro nás hříšné na zemi: »Otče, odpust jimla, volá o smilo
vánt pro duše v očistci, jimž pro cenu předrahé oběti mše svaté
zaznívají přesladká slova: »Amen, pravím tobě, ještě dnes se mnou

budeš v ráji.: Luk. 24, 43. Sjakou tedy lítostí a důvěrou máme
přistupovati zvláště k našim oltářům, když na nich oběť mše sv.
se koná!
Svatý Pavel k tomu povzbuzuje, řka: »Protož majíce veli
kého nejvyššího knězek kterýž pronikl nebesa, Ježíše, Syna Božího,
držmež to vyznání.< Zid. 4, 14. »Přistupmež tedy s doufáním
k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost.<
Zid. 4, 16. »Krev Ježíše Krista . . .. očišťuje nás od všelikého
hříchu.: I. Jan 1, 7.
Než nejen při mši svaté, nýbrž vždy ve dne v noci vnašich

chrámech katolických na oltáři ve svatostánku Ježíš Kristus pře
bývá. »Aj, stánek Boží s lidmi a přebývati bude s nimi., Zjev.
21, 3. Tato slova dnešní sv. epištoly obracejí se na naše chrámy
katolické, v nichž Ježíš Kristus stánek Svůj si zvolil, ve velebné
Svátosti mezi námi přebývaje. ——V našich svatostáncích splnila
se též přípověd' Spasitelova: »A aj, já s vámi jsem po všecky
dny až do skonání světam Mat. 28, 20. Před svatostánkem možno
s Mojžíšem zvolati ku katolickým křesťanům: »Aniž jest jiný ná—
rod tak veliký, kterýž by měl bohy k sobě přibližující se, jakož
Bůh náš přítomen jest všem prosbám našim.: 5. Mojž. 4, 7. Zde
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ve svatostánku na oltáři Ježíš Kristus stále přebývá, »jsa vždycky
živ k orodování za nás.: Zid. 7, 25.
Před svatostánkem dle předpisu Církve svaté vždy má hořeti
světlo, jež proto věčným světlem se nazývá. — Vlastně my by
chom měli stále před svatostánkem dlítí a Spasiteli svému zde
pod způsobami chleba skrytému se klaněti. Poněvadž však toho
pro svá jiná zaměstnání a pro svoji slabost lidskou činiti nemů
žeme, když tu nikoho před svatostánkem není, aspoň to světlo
rukou lidskou připravené místo naše zastupuje. Světlo toto však
připomíná, jakou vírou a láskou ku Ježíši Kristu ve velebné Svá
tosti má planouti srdce naše. —- Vždyť Spasitel zde skrytý tak
nás miluje a nám Svou pomoc nabízí! »Pojďtež ke mně všickni,
kteříž pracujete a obtížemi jste, a já vás občerstvím.< Mat. 11, 28.
Světlo toto, jež před svatostánkem ke cti Ježíše Krista se stra
vuje, připomíná, kterak i my máme život svůj tráviti, sebe oběto
vati přede vším ke cti a chvále Boží. K tomu jsme stvořeni,
k tomu jsme zde na tomto světě.—Nenechejme však, nejmilejší,
příliš mnoho místo sebe před svatostánkem věčné světlo zastupo
vati. Dle možnosti co nejčastěji spěchejme sem do chrámu Ježíši
Kristu se klanět, pozdravme l—Ioaspoň na krátkou dobu jdouce
kolem chrámu, jsouce i v domácnosti neb při své práci, obratme
se častěji a5poň v duchu na onu stranu, kdež Pán Ježíš ve svato
stánku přebývá a pozdravme Jej krátkými povzdechy, jako na př.:
„Ježíši, v tebe věřím; Ježíši, v tebe doufám; Ježíši, tebe nade
všecko miluji.< ——>Pochválena budiž bez přestání nejsvětější ve

lebná Svátost oltářní.: —
Zde na našich oltářích ve svatostánku jest přítomen tentýž
Ježíš Kristus, jenž v horlivosti pro čest a slávu Boží vyhnal
v Jerusalémě z předsíně chrámové kupce a penězoměnce. Jaký
trest očekává teprv ty, kteří v našich chrámech katolických přede
tváří Ježíše Krista zde skrytého neuctivě neb neslušně se chovají!
Takoví nechat uváží slova patriarchy Jakuba, která pronesl na
místě, kde se mu Hospodin ukázal: »V pravdě Hospodin jest
na místě tomto, a já jsem nevěděl . . .Jak hrozné jest místo toto!
Není tu jiného, jediné dům Boží a brána nebeská.<< I. Mojž. 28,
lór—17.

2. Křtitelnice.

Nač nás upomíná křtitelnice? Pohled na křtitelnici má při
pomínati veliké milosti, kterých se nám sv. křtem dostalo. Očištěni
jsme byli od hříchu prvopočátečného, stali jsme se dítkami Božími,
údy Církve svaté, dědici království nebeského. Pohled na křtitel
nici připomíná, co jsme na křtu sv. ústy svých kmotrů slibovali,
čeho jsme se odříkali. Odříkali jsme se ďábla, všech skutků jeho,
vší pýchy jeho. Slibovali jsme, že chceme vždy se držeti víry
v Boha trojjediného, že chceme vždy věřiti všemu, co Bůh a jedno—
rozený Syn Boží Ježíš Kristus zjevil. Jest naše víra'živá, vzbuzu
jeme častěji víru, prosíme o dar a rozmnožení naší víry? Pohled
na křtitelnici též připomíná všechna dobrá napomenutí, která
Církev sv. při křtu ústy kněze nám dávala. Kněz připomíná
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křtěnci: »Chceš-li do života vejíti, zachovávej přikázaní.: Mat. 19, 17.
Při sv. křtu klade kněz do úst křtěncových sůl svěcenou, což má
znamenati, že, jako sůl chrání pokrmy před hnilobou, tak se má
křtěnec chrániti před hnilobou hříchu. Při sv. křtu dotýká se kněz
svou slinou uší křtěncových pravě při tom Effeta t. j. otevři se,
čímž napomíná křtěnce, aby vždy ochotně sluchu svého popřával
slovu Božímu a dobrým radám a napomenutím. Po“sv. křtu
klade kněz na křtěnce bílé roucho, vnitřní očištění a nevinnost
vyznamenávající a praví: »Přijmí roucho bílé, jež ať neposkvrněné
přineseš před soudnou stolici Pána našeho Ježíše Krista, abys
měl život věčný.: Posléze podává kněz křtěnci nebo při křtu
dítěte kmotrům hořící svíci, která tu vyznamenává ctnostný, pří—
kladný život, jímž křesťan před Bohem a lidmi zářiti. se vyzname
návati má! Když všechno to uvážíme, zkoumejme při pohledu na
křtitelnici sebe samy, zdaž plníme, co jme na křtu sv. slíbili,
zdaž se řídíme dle napomenutí křtěncům dávaných? Zdaž jsme
nezrušili slibu na křtu sv. učiněného? Věříme pevně v Boha, jenž nás
všude vidí a slyší? Věříme pevně, že Ježíš Kristus za naše hříchy

podstoupil hrozné muky a potupnou smrt? Odříkáme se ďábla
a všech skutků jeho t. j. hříchu, zvláště hříchu smrtelného?
Sv. Cyprian napomíná jistého Fortunata, který víře své nevěrným
se Stal, těmito důraznými slovy: »O nešťastníče! Co tobě učinil
Kristus, že Jej opouštíš a se vydáváš v dáblovo otroctví, z něhož
On tebe zásluhami Své krve vysvobodil? Přislíbil jsi Mu věrnost;
učinil jsi tento slib veřejně před celou Církví . .. Považ to a ne—

opouštěj svého Boha, abys zlostnému pánu sloužil. Obnov svůj
slib, že tomu sloužiti budeš, jemuž sloužiti časným a věčným
panováním jest.< Zdaž i my podobného napomenutí nezasluhujeme,
když jsme těžkým hříchem Boha a svého Spasitele opustili?
Pamatujme na slib křestný též v pokušeních. Když na sv. Jana
Zlatoústého doráželo pokušení, užíval krátkých slov: »Odříkám
se tebe, satanášil Přidržuji se Tebe, spojuji se s Tebou, Kriste !.
A na slova tato pokušení odstoupilo. Čiňme i my podobně.

3. Kazatelna.

'

S kazatelen
našich hlásají slovo Boží nástupcové sv. apo—
štolů, biskupové a kněží. Tyto ustanovil Pán Ježíš učiteli lidstva,
když pravil ku sv. apoštolům před Svým nanebevstoupením:
»Jdouce učte všecky národyx Mat. 28, 19. »Kdo vás slyší, mne
slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.: Luk. 10, 16.
Věřící pak napomíná Pán Ježíš ku poslouchání slova Božího
řka: »Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem,
které vychází z úst Božích.: Mat. 4, 4. »Kdo z Boha jest, slovo
Boží slyšíc Jan 8, 47.
Zdali též a rádi často slovo Boží poslouchámePJakýsi opat dával
v tomto ohledu následující napomenutí: »Voda jest od přirozenosti
měkká, kámen však tvrdý. A přece voda kámen vyhlodá, když
často a dlouho po kapkách na kámen padá. Tak jest to i se
slovem Božím. Jest sladké a měkké, naše srdce však tvrdé.
A přece slovo Boží srdce lidské obměkčí, když je člověk často
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poslouchá a rodí v tvrdém srdci bázeň Boží.<<A tak i v nás tak
často slovo Boží, ústy kazatele hlásané, vzbudilo hlukem světským,
vezdejšími starostmi uspané svědomí ku bázni Boží, odkrylo rány
těžkých hříchů na naší duši, tak že jsme s marnotratným synem
šli sami do sebe a s bolestí jsme vzpomínali, jak nám bylo dobře,

když jsme byli dítkami nebeského Otce, když jsme byli na duši
čistí a nevinní.

»Vstanu a půjdu k Otci,—xtoto předsevzetí bylo

výsledkem poslouchání slova Božího.

4. Zpovědnice.

Kazatel v našich chrámech katolických ukazuje též kajícím
hříšníkům cestu ku lékaři, který duši jejich uzdraviti může, ukazuje
jim cestu ku zpovědnici, kdež katolický kněz na místě Božím
odpouští kajícírr. hříšníkům hříchy. »Kterýmž odpustíte hříchy,
odpouštějit se jim: a kterým zadržíte, zadrženy jsou.: Jan 20,23.
Ano vpravdě »krev Ježíše Krista očišťuje nás od všelikého hříchu:.
[. ]an 1, 7. Dobrý pastýř ]ežíš Kristus našel nás jako ovce zblou
dilé. Když jsme se kajicně ze svých hříchů vyznali, při rozhřešení
knězově uzdravena, očištěna byla duše naše, stalo se nám jako
Zacheovi spasení. Kéž bychom však po tomto duševním svém
uzdravení si vzali k srdci výstrahu, kterou dal Pán ]ežíš člověku
38 let nemocnému, když jej byl uzdravil: »Hle, učiněn jsi zdráv;
již nehřeš, aby se ti něco horšího nepřihodilo.: ]an 5, 14.
A tak, drazí v Kristu, ať již pohlédneme v našich chrámech
katolických na oltář neb na svatostánek, na křtitelnici, kazatelnu
neb zpovědnici, musíme zvolati se žalmistou Páně: Přijali jsme,
Bože, milosrdenství tvé uprostřed chrámu tvého.<< Žalm 47, 10,
II.

Pozemský chrám jest obrazem nebeského chrámu.
Na našich oltářích obětuje se při mši sv. nekrvavým způso
bem ježíš Kristus pod způsobami chleba a vína a jest na oltáři
ve svatostánku přítomen. V nebi jest Bůh jakožto ve Svém sídle
od věčnosti obzvláštním způsobem přítomen, v nebeském chrámu
andělé a svatí duchovníma očima vidí »tváří v tvář-. I. Kor. 13, 12.
V nebi jest »Kristus sedě na pravici Božía Koloss. 3,1., tam
jest Beránek Boží jakožto oslavený Bůh a člověk se zářícími Svými
pěti ranami. Tam všichni nebešťané prozpěvuií: »Hoden jest Berá
nek, kterýž byl zabit, vzíti moc a Božství.: Zjev. 5, 12. »Scdícímu
na trůnu a Beránkovi dobrořečení i čest, i sláva, i moc na věky
věkůa Ziev. 5, 13. V nebeském chrámě není třeba slabého světla,
rukou lidskou připravovaného, jež nyní před našimi oltáři hoří,
nebot tam přebývá Ten, jenž jest Tvůrcem a Pánem zářících
hvězd, tam přebývá Ježíš Kristus, při jehož narození »jasnost Boží
pastýře obklíčilac Luk. 2, 9., »jenž jest světlo pravé; a »tma ho
neobsáhlax Jan 1, 5. a 9.
V našich chrámech pozemských se všichni ku chvále Boží
shromaždujeme, — dítky, dospělí a starci, — chudí a bohatí, —
vznešení a prostí, — dokonalí a hříšní. Všichni máme společného
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Otce v nebesích, který »nesoudí člověka dle vzezření< l. Král.
16, 7., a »není přijímač osob.: Sk. ap. 10, 34. V nebeském
chrámě jsou kromě andělů svatí a vyvolení Boží, kteří zde na
zemi v rozličném věku, stavu a povolání živi byli. Vedle sborů
dítek, které v úplné nevinnosti od 'Boha z tohoto světa povolány
byly, jest zástup paniců a panen. Ze z lásky k Ježíši Kristu duši
i tělo své neposkvrněné zachovali, »následují Beránka, kamkoliv
jdea Zjev. 14, 4., a »zpívají píseň, kterou nikdo jiný zpívati nemůže:.
Zjev. 14, 3. Vedle těchto jsou však též svatí manželé a manželky
a vdovy, kteří ve svém životě dokonalý křesťanský život dle
svého stavu vedli. Vedle chudých Lazarů jsou vznešení králové,
podle svatých služek proslavení křesťanští učenci., Vedle těch,
kteří roucho nevinnosti od křtu svatého čisté zachovali a nikdy
těžkým hříchem se. neposkvrnilil jsou svatí kajicníci. »To jsou
ti,....
kteří umyli roucha svá & zbílili je v krvi Beránkově.<
Zjev. 7, 14. Všichni tito nebeštané zde na zemi jeden více druhý
méně prošli rozličnými pokušeními a útrapami, nesli však statečně
svůj kříž za Pánem Ježíšem. Tam však na nebi .setřel Bůh vše
likou slzu s očí jejich; a smrti již více nebude, ani kvílení, ani
křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly.<< Zjev.
21, 4. »již od té chvíle, praví Duch, aby odpočinuly od prací
svých, nebo skutkové jejich následují jich.c Zjev. 14, 13. Nebe
šťané tito již se přesvědčili a vidí, že pravdivá jsou slova svaté
víry, jež za svého života zde v chrámech pozemských horlivě
z úst kazatelových poslouchali, nebešťané tito blahořečí oněm
chvílím, kdy se zkroušeným srdcem zde v chrámech pozemských
zpovědníka k očištění své duše vyhledávali a se pak ke stolu
Páně blížili. —
My, drazí v Kristu, kteří jsme posud v tomto pozemském
slzavém údolí, navštěvujme po příkladu těchto svatých a světic
Božích často a nábožně tento pozemský chrám, hledejme zde
prostředky, léky ku naší spáse. Když to činiti budeme, pak se
nám dostane kdys spásy a radosti v nebeském chrámě. Amen.
Fr. Grydil, kaplan v Brušperku,

Mor.

Neděle XXI. po Sv. Duchu.
V CírkVí svaté dostává se: 1. poučení, jak máme proti
hříchu bojovati; 2. pomoci, že můžeme nad hříchem
vítěziti.
'
»Vezměte zbroj Boží,abyste mohli v den
zlý odolati a ve všem dokonalí státi.
Posilněte se v Pánu a v silně moci
Jeho.:
Efes. 6, 13. 10.

Tato slova napsal osvědčený & zkušený Kristův bojovník,
apoštol národů sv. Pavel. Měl pak na zřeteli boj a zápas, který
jest nám opět a opět bojovati, abychom zachovali sobě nejvzá
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cnější, nejdražší statky a poklady, abychom odvrátili od sebe nej
větší zlo ——hřích.

Hřích jest největší zlo, pravé,

skutečné

zlo,

poněvadž jest příčinou všeliké záhuby lidské. »Ilřích, když jest
vykonán, splozuje smrt.: jak. 1. »Odplata za hřích jest smrtzwale
milost Boží jest život věčný v Kristu ]ežíši, Pánu našem.: Rím
6, 23. Hřích těžký působí ztrátu milostí Boží posvěcující, ztrátu
zásluh, hříchem těžkým Kristův vykoupenec pozbývá práva na
nebe a stává se synem zavržení, dědicem pekla. Uschlá ratolest
k ničemu se nehodí, než aby od kmene byla oddělena a na oheň
uvržena.

“

DObrou tedy dává radu svatý apoštol Pavel, když praví:
»Vezměte zbroj Boží, abyste mohli v den zlý odolati a ve všem
dokonalí státi. Posilněte se v Pánu a v silně moci jeho.: Ef. 6.
13—10. Moji drazí! ]sme údové Církve Kristovy, Církve bojující.
Praporem naším jest kříž. V tomto znamení jest vítězství. Avěru,
v Církvi svaté můžeme bojovati proti hříchu s plným zdarem,

s rozhodným úspěchem; neboť v Církvi
se nám

svaté

dostává

!. poučení, jak máme proti hříchu bojovati,
2. pomoci, že můžeme nad hříchem vítěziti.

Pojednání.
1. Tré nepřátel staví se proti nám v boi: tělo, svět
a ďábel. »Tělo žádá proti duchu, duch pak proti tělu; nebo ti se
sobě vespolek protiví.c Gal. 5, 17. Odbojná žádostivost v těle
našem bouří se od té doby proti duchu, kdy duch poprve vzbouřil
se proti Bohu. Tisíckrát přemožena, vpřece neumírá a neumře,
dokud duše od těla se neodloučí. »Clověk blažen byv nechtěl
zachovati pokoje s Bohem, sám s sebou nyní bojovati musí ne
šťastník.<< Sv. Aug.

Svět jest ve zlém postaven. Přátelství se světem jest ne—
přátelství s Bohem. »Všecko, co jest na světě, jest žádost těla,
žádost očí & pýcha života, která není z Otce, ale jest ze světa.:
[. jan 2, 16. A což teprv ďábel! Kristus Pán nazývá ho silným
oděncem Luk. 11, 21; sv. Petr praví o něm, že »obchází jako
lev řvoucí, hledaje, koho by pohltila Petr. [. 5,8. Sv. Pavel
v dnešní epištole píše, že jest nám bojovati proti knížatům &moc
nostem ďábelským, totiž proti zloduchům, kteří nad ostatními
zloduchy moc a vládu provozují, proti správcům světa této tem
noty, t. j. proti zloduchům, kteří svět od Boha odpadlý přivedli"
do temnoty nevěry, bezbožnosti a všeho zlého, proti duchům
plným zlosti & nešlechetnosti, kteří v povětří mají své sídlo, svou
tvrz, odkud pak ohnivé šípy na všecky strany vysílají.
Na této zemi dějí se věci tak ohavné, tak hrozné, že strůj
cem může býti jen ďábel!
Když takové máme nepřátele, kterak vypravíme se proti ním
do boje, kterou sobě opatříme zbraň? Sv. Pavel dobře radi:
Rádce duchovní.

46
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»Vezměte zbroj Boží.c Sám Kristus ježíš podává bojovníkům
Svým zbroj a skrze tuto zbroj 's nimi bojuje. Nuže, vezměme
tuto zbroj od Krista, užívejme jí, abychom mohli odolati v den
zlý a ve všem dokonalí státi Vedle rady vsv. apoštola Pavla buď—

tež »bedra naše podpásána pravdouc l)ábel jest lhář. :Satan
proměňuje se v anděla světla, aby duši tím snáze obelstil a za
hubil.< Kor. II. 11, 15. Proto jest potřebí, abychom měli za pás
pravdu Boží, sv. evangelium. Tato pravda musí býti našim vlast
nictvím, naším majetkem. »Stůjtcž oblečeni jsouce v pancíř spra
vcdlnosti.< poučuje dále apoštol národův. Spravedlnost křesťanská
jest tímto pancířem, spravedlnost, které nabýváme ze zásluh
Kristových, kterou/ konámc milostí Kristovou, dle učení a příkladu
Kristova, která nás uvádí ve spojení s Kristem, jako ratolest
spojena jest se kmenem, která jeví se dobrými skutky, která pů
sobí, že křesťanský bojovník všecek ježíši Kristu ve službu se
odevzdává.
Nohy mějme obuté »přípravou evangelia pokoje.< (Jo půso—
bily střevíce při vojínu římském, že totiž najisto, pevně a obratně
v boji vésti si mohl, to má působiti u duchovního vojína příprava
evangelia totiž neustálá hotovost k vedení boje, neustálé bdění,
ochota pro spasení duše všecko podniknouti, všecko vytrpěti,
všecko sobě odepříti, všecko obětovati. Tuto hotovost působí sv.
evangelium. Ono působí též, že máme pokoj s Bohem. s bližním
a sami sebou. Tím pokojem roste srdnatost k bojování a mizí
všecka váhavost a choulostivost.
Za štít má křesťanský oděnec dokonalé přesvědčení opravdě
sv. evangelia. »Především vezměte štít víry,< učí sv. apoštol Pavel
a dokládá, že tím štítem uhasíme všecky šípy ohnivé, jež vypouští
nešlechetník ďábel na podpálení zlých žádostí. A sv. jan píše ve
II. listě svém 5, 5.: »To jest vítězství, které přemáhá svět, víra
naše.< Za přilbu má křesťanský bojovník naději věčné spásy.
Naděje ta jest mocná á pobádá duchovního rytíře, aby statečně
bojoval. »Kdo zvítězí,c ——volá Pán, — »dám jemu seděti na
trůně svém, jako jsem i já zvítězil a sedím s Otcem svým na

trůně jeho.c Zjev. 3,21. Taková tobě kyne odměna, milý Kristův
bojovníku! >A meč ducha vezměte, jenž jest slovo Boží.< Ten
dobře poslouží na obranu i na výboj. »Zivá jest zajisté řeč Boží
a mocná a povzbuzující nad všeliký meč na obě strany osrrý..
Zid. 4, 12. Tím mečem Kristus ježíš ďábla přemohl a od sebe
zapudil. Tím mečem svatí a světice Boží bojovali vítězně.
Takovou zbroj má Kristův bojovník, duchovní rytíř. jest to
zbroj Boží. Sám Kristus ježíš, vůdce Církve bojující, dává nám
tuto zbroj.
Ale Kristus Pán dává nám i posilu.
2. »Naše vlastní síla jest jako pýř koudelnýc Is. 1, 31, t. j.
jako popel z koudele, který i lehounký vánek větru odnese. »Ale
posilněme se v Pánu a silné moci jeho.:r V Pánu dochází posily,
kdo ku kříži důvěrně se utíká. >Kříž obrací v niveč úklady
d'áblovy, kříž vede k vítězství, pomáhá ke koruně.: Sv. Augustin.
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Znamením sv. kříže Církev ve jménu ježíše Krista žehná osoby,
věci, majetek náš, aby nám neškodilo působení ducha zlého. Při
jímejme vděčně tuto pomoc, znamenejme se zbožně sv. křížem
a rceme: »Pro znamení sv. kříže vysvoboď nás od nepřátel na
šich Pane Bože nášlc
V Pánu se posiluje a v silně moci jeho, kdo se modlí
vroucně, vytrvale, podle Kristova příkladu, kdo modlitbu ve spo
jeni s Kristem koná. »Bděte a modlete se,: p_ravíPán, abyste
nevešli v pokušenía Mat. 26, 41. A mluvě o přemáhání ducha
zlého, řekl: »Toto pokolení ničím nemůže vyjíti leč modlitbou
a postem“ Mar. 9, 21. Pěkně praví blahoslavený Petr Faber:
»Kdo přestane mluviti s nebem s tím začíná mluviti peklo. :
V Pánu se posiluje a silné moci jeho, kdo slovo Boží be
dlivě poslouchá a do srdce dobiého přijímá, víru v sobě stáli:
oživuje, dobrá předsevzetí vzbuzuje. »Víra ze slyšení, slyšení pak
skrze slovo Kristovo.<< Rím 10, 27.

V Pánu se posiluje a v silné moci jeho, kdo mši svaté po
božně přítomen bývá, kdo sv. svátosti hodně přijímá zvláště neisv.
Svátost oltářní. 7almista Páně praví 22, 5: »Připravil jsi před
obličejem mým stůl proti těm, kteří su ují mne.<< Nám připravil
Pán stůl proti těm, kde nás sužují, nám záhubu strojí, proti tělu,
světu a ďáblu. »Od toho stolu odcházíme jako lvové oheň soptící,
hrozní jsouce učinění ďáblovi.: Sv. Aug. Nic tak nesílí Kristova
bojovníka jako tento nebeský pokrm, nebo tu Kristus přebývá
v nás a my v Něm.
Římský senát vzkázal vojsku stojícímu proti nepříteli uznání
za to, že vojínové, ač byli poraženi, neklesli na mysli, ale k no
vemu se vzchopili boji. Chvály hodnou dává na jevo odvahu
a vytrvalost, kdo poklesnuv ihned povstane, pracuje o svém na
pravení, z nabyté zkušenosti jest opatrnější a bdělejší, tím více
prosí o milost. Takové počínání vede k vítězství.

VypravujeseoLudvíkoviXIlI. ,ktálifrancouzském, že zkoumal
povahu syna svého, nástupce trůnu, tímto spůsobem. Dal upravxti
dva stolky, na jeden položil meč a přilbici, na druhý pak korunu
královskou. [ přivedl syna a řekl: »Vyvol sobě!: Syn dlouho se
nerozmýšlel, chopil se přílbice a meče. Když pak se ho tázal
otec, proč nevolil korunu, odvětil: »Tu já sobě zbraní dobudu.<
Kdo chceš dojíti koruny slávy nebeské, věz, že bojovati, zá
pasiti musíš na život a na smrt. Boiujme o věčný život statečně
a vytrvale zbraní Kristovou, mocí Kristovou. Těšme se z toho,
že sevCírkvi svaté dostává poučeni, jak máme proti hříchu bojo
vati, že se dostává pomoci, abychom mohli zvítěziti. »Tomu pak,
kterýž mocen jest všecko učiniti mnohem hojněji, než prosíme
neb rozumíme, podle moci, kteráž působí v nás; tomu budiž
sláva v Církvi a v Kristu ]ežíši po všecka pokolení na věky vě
kův.x

Efes.

3, 20. 21. Amen.

Karel Král, k. a. notář, farář v Lužci.
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Neděle XXII. po Sv. Duchu.
Hřích jest největším zlem: I. ve své podstatě;
11. ve svých následcích.
»Čí jest tento obraz a nápis?.

Mat. 22. 20.

»Čí jest tento obrazřc tak se tázal Pán Ježíš lstivých a ši
balských fariseů a Herodiánů, když Mu předložili onu úskočnou
otázku,_ dovoleno—li a sluší-li daň dávati císaři?
»(Íí jest tento obraz a nápísřc Cí jest tento obraz na před—

ložené minci? Oni Mu musili odpověděti: »Císařůvlc - Tedy dí
jim: »Dávej'ež tedy, co jest císařovo, císaři, a co jest Božího,
Bohu.: A tímto způsobem rozluštil onu otázku tak, že přítomní
obdivovali moudrost jeho, pokrytečtí nepřátelé Páně však odpo
vědi tou velice zahanbeni byli.
_
Tu otázku: »Cí jest tento obrazřc měli bychom sami sobě
t_ež i my často předkládati. I my měli bychom se často ptáti:
Ci jest obraz naší duše?
Zjevení Boží odpovídá na otázku tuto, že duše naše jest
obrazem. podobenstvím Božím; neboť Bůh stvořil člověka dle
obrazu Svého a tento obraz Boží naší duše obnovil opět Ježíš
Kristus vykupitelským dílem Svým.
O jak vysokou, jak vznešenou jest tato důstojnost obrazu
Božího! Osratní stvoření, kdyby sebe větším a krásnějším bylo,
pro tuto důstojnost podobenství „Božího s člověkem ani zdaleka
porovnati se nemůže. Jak slušno. spravedlivo a žádoucno tedy
jest, abychom tento krásný, tento znamenitý obraz v duši své
neporušený zachovávali, abychom vždy víc a více duší svou po
dobnějšímu se stávali tomuto neskončenému Původci svému.
A přece stěžuje sobě královský prorok: »Clověk, když ve
cti byl, nesrozuměl, přirovnán jest hovadům nemoudrým, a učiněn
jest podoben jimx Žalm 48, 21. Ach bohužel, že nejenom za
časů Davidových, ale ještě i podnes tak často jedná člověk zpo—
zdilý a nemoudrý!
Clověk jest sice obrazem Božím, ale on nedbá na tuto čest
a vznešenou důstojnost svou a svými hříchy, svými nepravostmi
připodobňuje se tvorům, zvířatům nerozumným.
O jak velikou jeví se při rozjímání tomto zloba hříchu, která
v člověku obraz Boží ruší a člověka zvířatům podobným činí!
Budiž pravda tato pohnutkou, abychom důkladněji rozjímali
o předmětě tomto, abychom promluvili více o zlobě hříchu,
zvláště o zlobč hříchu těžkého. Pravím tudíž:
.
Hřích jest největším zlem

[. ve své podstatě;
Il. ve svých následcích.

Pojednání.
[.

Bůh jest nejvyšším dobrem Sám v Sobě a nejvyšším dobrem
pro nás.
Tento tak dobrý Bůh bývá hříchem urážen, těžkým pak
hříchem těžce urážen. A v tom právě pozůstává podstata hříchu.
Kdo to zrale uváží, ten musi uznati, že hřích jest největším zlem.
1. Bůh jest nejvyšším dobrem Sám v sobě.
Bůh má všecky dobré vlastnosti, všechny dokonalosti v ne
skončeně velikém stupni. »Bůh převyšuje všecko : dí sv. Augustin ;
„hledáš-li velikost, Bůh větši jest, hledáš-li krásu, Bůh krásnější
jest, hledáš-li sladkost, Bůh sladší jest, hledáš-li stkvělost, jasnost,
Bůh stkvělejší, jasnější jest, hledáš-li spravedlnost, Bůh spravedli
vější jest, hledáš-li moc, sílu, Bůh mocnější, silnější jest, hledáš-li
dobrotivost, Bůh dobrotivější jest nade všecko.: De verbis
apost. c. 3.
Ano Bůh není jenom lepší nežli všecko mimo Něho,

Bůh
jest nejenom největším dobrem, ale On jediný dobrým jest, neboť
Pán Ježíš dí: »Zádný není dobrý, než jediný Bůh.: Mar. 10, 18.
Kdo a -co mimo Něho dobré jest, vše jest dobrým skrze Něho,
naproti tomu jest Bůh Sám ze Sebe. »Nebo kdo poznal smysl
Páně? Neb kdo jemu radil? Nebo kdo prvé dal jemu, a budet'
mu odplaceno? Nebo z něhoha skrze něho, a vněm jsou všecky
věci, jemuž sláva na věky.: Rím 11,35. Kdo tedy pochopiti
může, jak velikým zlem jest hřích, urážka to Boha nekonečně
dobrého? Tak jako dokonalost Boží neskončeně velikou jest,
právě tak nepochopitelně velikou jest zloba, zlo urážky Boha,
totiž hříchu.
Písmo svaté, když pojednává o zlobě hříchu, nemůže tuto
ani dostatečně vypsati a vylíčiti. »Užasněte se. nebesa nad tím za
děste se, chřadněte velmi, praví Hospodin: Nebo dvojí zlo spá—
chal lid můj: Mne opustili, pramen vod živých, aby sobě vyko
pali cisterny, cisterny děrave', kteréž nedrží vody.< ]erem. 2, 12. 13.
2. Tak jeví se hřích jako největší zlo, když o něm uvažu
jeme jako o urážce Boha, jenž Sim v Sobě nejvyšším dobremjest.
ještě více však poznáme zlobu hříchu, povážíme-Ii, že Bůh
jest nejvyšším dobrem pro nás, že Hospodin jest naším největším
dobrodincem. Cteme-li v dějinách svatých, že proti král Davidovi
povstal poddaný, aby ho s trůnu svrhl mocí zbraně, pak musíme
v ošklivosti míti jednání to, které tak' velice se příčí posvátné
důstojnosti řádného a právního krále. Cteme-li ale ještě k tomu,
že to byl Absolon, vlastní syn krále Davida, jenž proti svému
otci pozdvihl prapor vzpoury a vzbouření, pak tím více roste
ošklivost naše nad jednáním, nad skutkem tímto. Vidíme jednak
mnohé důkazy něžnosti a lásky, jež královský otec před tím na
jevo dával'synu svému, jednak zase zříme bohaprázdné, bezbožné
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a nešlechetné podniky tohoto nezdárného syna proti vlastnímu
otci a při tomto dvojnásobném uvažování pozdvihuje se. bouří,
jitří se náš cit proti hanebné

vzpouře Absolonově.

——Musilo to

býti zajisté srdce černé, které schopno bylo tak ohavného ne
vděku! ——Než ustaňmc,

——neodsoudili jsme výrokem tím samy

sebe? jest pravda, že pečliví rodičové nesčetná dobrodiní proka
zují dítkám svým a zasluhují, aby se jim odvděčily díkem; ale
neskončeně větším jest to dobro, jež nám prokazuje Bůh, neskon—
čeně větší má tedy býti také vděčnost, kterou jsme Bohu povi

nování

Bůh nám dal život: »Vězte, že Hospodin sám jest Bůh, on
učinil nás avne my samisebem Žalm 99, 3.'Bůh nám dává pokrm,
tak že se Zalmistou Páně zvolati můžeme: »Oči všech doufají
v Tebe, Hospodine, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný,
otvíráš ruku svou a naplňuješ všelikého živočicha požehnáním a
Z. 144, 15. 16. Bůh nám dává zdravi, popřává tak mnoho ne
vinných radostí života; od Boha máme ještě mnohem více než
jsou tyto všecky přirozené statky dohromady, mámet od Něho
tak mnoho nadpřirozených dobrodiní, mámet od Boha jehojedno
rozeného Syna, nebot“ »tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.: jan 3, 16. A v tomto Jeho Synu máme všecko.
David král žil v Zákoně Starém a ani z daleka neobdržel
od Pána Boha tolik darů a dobrodiní jako my křesťané; a přece
dobrodiními, která mu I—IOSpodinprokázal, cítil se k tak velikým
díkům zavázán, vže ani nevěděl, kterak by tyto vzdávati a pro
jevovati měl. »Cim se odplatím Hospodinu za všecko, co učinil
miřc Z. 115, 12. Tak zvolal král David.
I v nás podobný cit vzbuditi se musí, když uvážíme dobro
diní Boží. A nyní se táži: Jaký dik vzdává Pánu Bohu hříšník,>
O jak hrozným jest jednání hříšník-ovo proti tak velikému do—
brodinci!
Bůh Sám táže se ústy proroka Isaiáše: »Co ještě činěno
býti mělo vinici mé, ježto bych jí nebyl učinil.> Proč, když jsem
očekával, aby nesla hrozny, plodila plané vínoša Is. 5, 4. To vše
hříšníka nedojímá, on se pozdvihuje proti neskončenému dobro
dinci svému, strašlivě uráží Toho, od Něhož přicházejí všecky
dary a všecko dání výborné.
ekněte mi upřímně, křesťané moji, neměli bychom sami
nad sebou více rozhořčení býti, nežli nad Absolonem nevděčným?
Není vzpoura naše proti Bohu hanebnější nad vzpouru Absolo
novu, když hřešíme?
_ Mojžíš připomínal svému lidu israelskému nesčetná dobro
diní Boží, kterých se mu po mnohá léta v úděl dostávalo a vy—
týkaje lidu tomu nevděčnému mnohé hříchy a nepravosti, řekl
mezi jiným takto: »Tím-li se odplacujes Hospodinu, lide bláznivý
& nemoudrý? Zdaliž on není otec tvůj, kterýž vládne tebou a
učinil a stvořil tebe? Rozpomeň se na dny staré, pomyslí, na
jednokaždé pokolení: otaž se otce svého. — Díl pak Hospodinův
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líd jeho. Nalezl jej v zemi pusté: vůkol vodil jej, a učil a ostříhal,
jako zřítclnice oka svého.: Deut. 32, 6. 10.
A my křesťané můžeme ještě dodati: Není to ten Hospodin,
který pro tebe neušetříl ani Syna Svého, aby tebe ušetřiti mohl?
Tak se Mu odplacuješ, lide nemoudrý.>

Nikoliv, křestané moji, takto nechceme v budoucnosti od
pláceti Hospodinu Svému, nechceme nikdy více hřešíti, chceme
vždy v budoucnosti pamatovati, co to znamená hřešiti, co to
znamená urážeti Boha, jenž Sám v Sobě a také pro nás tak
dobrým jest. A kdyby ani tato pravda od hříchu nás neodstra
šila, pak vězme, že hřích jest největším zlem nejen ve své pod—
statě, ale i ve svých následcích.
Il.

Hřích jcst největším zlem ve svých následcích.
Následky hříchu jsou dvojí: časné a věčné. Pro stručnost
nechci dnes mluvíti o časných zlých následcích hříchu, 0 ne
smírném počtu utrpení a strasti a o mukách zlého svědomí, kte—
rýmiž hřích již v tomto životě, již v této „časnosti trestán bývá.
Chci dnes jenom zkrátka poukázati, oč hřích člověka na věčnosti
připravuje a co mu přináší.
1. Nastává otázka: Co béře hřích člověku na věčnosti?
Na otázku tuto odpovídá budoucí soudní výrok Samého
Pána Ježíše: »Odejděte ode mně zlořečení do ohně věčného,
kterýž jest připraven ďáblu a andělům jeho a Mat. 25, 41. Tak
řekne Pán těm, kteří na levé straně státi budou. Tedy: Odejděte
pryč ode Mně, od Boha svého!
Z toho vysvítá, že hřích olupuje člověka o Same'ho Boha,
a to pro celou věčnost. O jak neskončeně veliká to ztráta! Bůh
jest cílem naším; a jako řeka odpočinouti nemůže, dokud nedo—
sáhne svého cíle, totiž moře světového, právě tak i srdce lidské
nemůže odpočinouti, dokud spojeno není s Bohem. »Pro sebe
stvořil jsi nás, (3 Bože, a srdce naše nepokojné zůstává, dokavad
neodpočine v Tobě,c di krásně sv. Augustin. Totospojení s Bohem,
po němž vnitro člověka tak vroucně touží, nemůže u hříšníka na
věčnosti nikdy více uskutečněno býti.
jak v příběhu o boháči a Lazaru se vypravuje, řekl Abraham
bohatci, jenž se nalézal v místě zavržení věčného, následující
slova: »Mezi námi a vámi propast veliká utvrzena jest, aby ti.
kteří chtí odsud k vám jíti, nemohli, ani od onud k nám přejití.:
Luk. 16, 26. Kdyby peklo žádné hrůzy jiné nemělo, než té, že
člověka zbavuje Boha, bylo by již tím nevýslovně strašným.
Když se proměnil Pán Ježíš na hoře Tábor, a když sv.
Petr pohlížel na oslavcného Pána a mistra svého, tu zvolal tou
žebně: »Pane, dobře jest nám zde býti, udělejme zde tři stánky.a
Mat. 17, 4 Těžko mu bylo odloučiti se od tohoto patření blaže
ného. Mnohem však těžším a bolestnějším bude odloučení zavr
žencův od tváře Boží, od patření na Pána, jehož před svým od
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souzením spatří v oblacích nebeských, jak přijde s mocí mnohou
a velebností, aby soudil živých a mrtvých.
'
2. Než následky hříchu nepozůstávají jenom v tom, že člo—
věka připraví o Boha; jsouť ještě mnohem větší. Hřích totiž způ—
sobí mu největší tresty, a sice proto, poněvadž to budou tresty
nejpřísnější, tresty nejsilnější a zároveň tresty věčné.
Sv. Augustin praví: »Zákony Tvůrce Všemohoucího nikdo
nemůže překonati.
Člověk musí zaplatiti dluh svůj; plati ho buď tim, že se mu
dostává spravedlivé odměny, anebo že bídu trpí. < De lib. arb. I.
3. c. 15.

Ano bída největší, trest největší stihne zavržence na věč—
nosti. Písmo svaté líčí tyto tresty tak mocně, že pouhé pomý—
šlení na tresty tyto hrůzou člověka naplňuje. Písmo sv. mluví
o temnostcch, kde bude pláč a skřípění zubů, mluví o žaláři,
o poutech a o řetězech: mluví o červu traplivě hlodajícím; mluví
o nesnesitelném žáru a o ohni, kde ani jediné kapky svlažující
vody nebude; mluví o jezeru, v němž oheň a síra hořeti budou,
mluví o společnosti ďábla a o jeho příšer-ném a nešťastném dvo
řenínstvu. A vše to, jak praví Zjevení Boží, trvati bude bez ustání
vždy a na věky. »Odejděte ode mně do ohně věčnéhoc Mat.
25, 41. »Cerv jejich neumírá a oheň nehasne. < Mar. 9, 43. To
jsou slova pravdy věčné. »Budou mučeni dnem i noci na věky
věkův.: Tak psáno ve Zjevení sv. Jana 20,10.
O slovech »věčné, na věky: rozjímala sv. Terezie se svým
bratrem již v mládí svém; slova ta. jak sama vypravuje, mocně
hřímala v duši její; ——věčné, na věky — a z těch slov naučila
se odporu a ošklivosti ku hříchu.
ó drazí v Kristu, následujmež i my tuto velikou světici;
pamatujme i my na trapné a věčně trvající tresty, zvláště ten
kráte, kdykoliv pokoušeni býváme ke hříchu. Pamatujme na na
pomenutí Pána ježíše, že se máme obávati toho, jenž »tělo i duši
do pekla zavrhnouti může.: Mat. 10, 28.
Sv. apoštol Pavel napomíná nás, abychom konali »s bázní a
s třesením spasení své.: Filip 2, 12. Varujme se budoucně ka
ždého hříchu, jenž tak hrozné a příšerné následky má a jestliže
jsme byli tak nešťastnými, že jsme upadli do hříchu těžkého,
(» hled'me ho zahladiti upřímným, skroušeným pokáním a úplnou
svatou zpovědi.
Rodičové křesťanští! Vy zajisté milujete vřele své dítky;
vy vroucně žádáte, aby miláčkové vaši nejen časně, ale i věčně
šťastnými a blaženými byli. () varujte je pečlivě před každým
hříchem, jenž by jim způsobil bídu, strast a nářek největší.
O pravdě té byla přesvědčena zbožná královna Blanka,
která tak často synu svému Ludvíkovi říkávala: »Dítě mé, ty
dobře víš, jak vroucně tě miluji; ale věř mi, že bych tě raději
viděla jako chladnou mrtvolu ležeti před sebou, než, abys sejednoho

jedinkého hříchu těžkého dopustilx
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A tak se stalo, že podobně jako matka tak i syn zošklivil
si kazdý hřích, a že Ludvík stal se světcem velikým.
Zošklivme a varujme se i my všichni hříchu! ó kdo z nás
chtěl by dobrovolně uraziti Boha, naše nejvyšší dobro, našeho
největšího dobrodince, našeho budoucího soudce! Kdo z nás chtěl
by se vydávati ve hrozné nebezpečí na věky do pekla uvrženu
býti! Pamatujme často na poslední věci člověka, zvláště na smrt a
na soud. Clověk, jenž často na tyto poslední věci vzpomíná, nezhřeší
na věky Amen.

Dle Rudigiera napsal ían Gótschner, em. farář v Kutné Hoře.

Neděle XXIII. po Sv. Duchu.
Smrt spravedlivého jest spánkem v Pánu.
>Neumřela dívka, ale spí.<
Mat. 9, 24.

Ačkoliv se nám zdá smrt velikým zlem a s úskostí na ni
myslíme, přece Písmo sv. dí: »Blahoslaveni mrtví, kteří v Pánu
umírají. 4: /jev. sv. jana 14,13.
A v dnešním evangeliu Spasitel
Sám smrt za pouhý spánek prohlašuje.
Dvanáctiletá dcera představeného školy umírá. Zoufalý otec
útočiště béře ku Spasiteli, prose pln důvěry: »Přijď, vlož ruku
svoji a uzdravena budex Vykupitel jde, rozpouští lid shromážděný
k pohřbu, neboť dcera ]ajrova už zemřela. Všichni jsou o tom
přesvědčeni, jenom Kristus dí: »Neumřela dívka, ale spí. <
Divil se těm slovům lid, divíme se jim i my; ale v tom
'jest obsažena hluboká pravda učení víry křesťanské.
Dívka ona- byla teprve. v útlém mládí a jistě posud nevinna,
bez těžkého hříchu. Umřela jako spravedlivá a čistá bytost, na
jejíž duši nebylo poskvrny. Taková smrt není smrtí, to jest pouze
jako spánek v Pánu. Umříti zbožně a spravedlivě jest jako neumříti,
ale v Bohu usnouti. Proto se vyslovil Vykupitel o dívce té, že
neumřela ale jenom spí. »Draháť jest před očima Hospodinovýma
smrt svatých jeho. a Zalm 115, ..15
Smrt spravedlivého jest spánkem v Pánu, že:

1. zbavuje člověka mnohých nesnází tohoto

života,

a 2. jest spánkem,z něhož člověk brzo probuzen
bude k životu věčnému, o čemž v jednotlivých dílech.

Pojednání.
1. Mnoho bolestí a starosti stíhá lidi na tomto světě. Ani
nelze vypočítati, co musí člověk snésti po veškeren čas života svého.
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Ta kletba v ráji nad pokolením lidským vyřčená, ono hloží
a bodláčí, lidstvu za úděl dané, ty starosti a boly Evě uložené,
ta všechna bída jako následek hříchu podnes spočívá na lidstvu,
a z prachu zrozený člověk opět v prach se obrátiti musí.
Než se tak stane, než smrt lidi z běd těch vysvobodí, co
tu práce a námahy, bídy a nouze, hladu a žízně, horka i mrazu,
kolik nemocí a bolestí, co zármutku svírá pokolení lidské!
Clověk se snaží těžkostem oněm utéci, snad hledá pramen
útěchy v radostech a rozkoších světa, ale často všechno marno.
Však netrpívá pouze tělo, také duši stíhají pohromy mnohé,
iduše trpí bázní, úzkostí, nepokojem, zármutkem, soužením a jak
se jmenují všechny ony rány, které duši lidskou stíhají. Tomu
nasvědčuje denní zkušenost i Písmo sv. »Bojování jest život člo
věka na zemi, a jako dnově nádenníka jsou dnové jeho.c —
pClověk narozený ze ženy krátký čas živ jsa, naplněn bývá mno
hými bídami.: Job 7, 1 a 14, 1. Moudrý král Salomoun dokládá,
že »všickní dnové člověka jsou plni bolesti a trampoty.:
A tísní-li ty bolesti těla i duše více méně všechny lidi,
spravedlivý a zbožný křesťan musí zvláště trpěti. Veliký trpítel
]ob dí: »A byl-li bych bezbožný, běda mně; a pakli spravedlivý,
nepozdvihnu hlavy, nasycen jsa trápením a bídou.: Job 10. 15.
Spravedlivý člověk musí více snášeti, neboť jest mu bojovati se
světem, v němž žije a s nepřáteli, kteří ohrožují a zničiti se snaží
duši jeho.
Spravedlivý vede boj se svým tělem. s ďáblem, porušenou
přirozeností lidskou, s vášněmi a náruživostmi, s hříšnými zvyk—
lostmi, špatnými společnostmi. A v boji tom těžkém a nesnadném
daleko před sebou vidí svůj cíl. Jeho duchovní zrak jest obrácen
do budoucna, neboť zde na zemi není pro něj stálého a pevného
místa A spasení své nemá ještě zaručeno a zajištěno. Sv. Pavel
napomíná, bychom ns bázní a třesením své spasení konali.<
Když “člověk takto živ jest a hledí vůli Páně konati, »neví.
zdali lásky čilí nenávisti hoden jest.: Kaz. 9, 1. Ani spravedlivý
nemůže tvrditi, že na konec v milostí Boží zemře a tak do krá
lovství nebeského se dostane.
Kdo může veškeru tuto pochybnost rozptýliti, čím lze
všechny tyto těla i duše strasti zmařiti a zbaviti se pozemského
soužení a trápení? jenom smrt vybavuje člověka a 05vobozuje
zcela, jenom smrt připravuje poklid tělu i duší. Apoštol národů
vzdychá: »Nešt'astný já člověk! Kdož mne vysvobodí z těla smrti
tétořc Řím. 7, 24.
Proto Písmo sv. nazývá smrt jenom spánkem. »Spravcdlivý
přišel k pokoji a odpočívá v hrobě svém.: Is. 57, 2. Sv. Pavel
nazývá spravedlivé mrtvé pouze spícími. Sv. Lukáš napsal o mu
čenníku Stěpánovi, že »usnulvPánu.: A spasitel řekl apoštolům:
»Lazar, přítel náš, spíc
Při Smrti Spasitelově na Kalvárii dosvědčuje evangelista sv.
Matouš, »hrobové se otvírali, a mnohá těla svatých, kteří byli
zesnulí, vstala.: Tak nazývá Písmo smrt spravedlivého spánkem
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v Pánu, a zemříti jako usnouti na krátkou dobu. I 0 dívce jaj
rově řekl Pán ježíš, že neumřela, ale jenom spí.
Smrt a spánek mají do sebe mnoho podobného. Spánek
osvobozuje člověka od všech těžkostí, které bdícího souží. Ve
spaní necítí hladový hladu, žízniyý žízně, ve spánku nesužují slzy
bolesti. zármutek, starosti, ano i nemoc jakoby ve spánku ustá
vala. Spánek trvá několik hodin, a člověk se znovu probouzí. Co
jest tedy milejšího a sladšího lidem hladovým a žíznivým, za—
rmouceným a utiskovaným, nemocným a neduživým nad spánek,
v němž na všechno se zapomíná, v němž všechno mizí a
ustupuje!
A podobně jest to i se smrtí. Není mílejšího odpočinutí
a oddechu mnohým lidem v četných souženích a nehodách než'
spánek smrti, který rozráží všechny okovy ty a vyprosťuje člo—
Věka z mnohých tělesných a duševních útrap a trpkostí.
Ale blaho to přináší pouze smrt v Pánu, smrt, zaručující
člověku milost Boží, smrt, od Boha přicházející a k Bohu
uvádějící.
Takové smrti netřeba se báti ani strachovati. Moudrý Sirach
napomíná: »Neboj se soudu smrtí. () smrti, dobrýt jest soud tvůj
člověku nuznému a kterýž hyne na síle, sešlému věkem a kterýž
o všechno se stará . Sirach 41, 3—5.
Slcchetný a zbožný muž Tobiášvnemoci své volal: »A nyní,
Pane, podle vůle Své učiň se mnou a rozkaž, ať jest v pokoji
vzat duch můj; nebot užitečněji jest mně umříti, nežli živu býti.—
Tob. 3, 6.
Spravedlivý stařec Simeon uviděv Spasitele světa řekl v chrámě
s plnou odhodlaností: »Pane nyní propouštiš služebníka Svého
v pokoji.:
'
Tak umírali lidé do vůle Boží odevzdání, smrti pranic se
nelckající, vědouce že jest pouhým spánkem v Pánu, že zbavuje
člověka mnohých nesnází & bolestí.
jest však také smrt pouze spánkem v Pánu, z něhož člověk
probuzen bude k životu věčnému.
2. Nejdokonalejší tvorové Boží na zemi jsou lidé. Zvířata
nerozumná „hynou s tělem úplně; ale lidem dal Stvořitel ne
smrtelnou duši, která trvá. i když člověk zemřel. Tělo umírá,
duše žije nadále. Ale i tělo jednou vstane, a pouze jakoby spalo
v zemi až do té doby, kdy se otevrou hroby a mrtví uslyší hlas
Syna Božího.
Katoličtí křesťané věří ve z mrtvých vstáni, a jako Kristus
vstal .z hrobu, tak budou všichni vzkříšení jednou i dle těl
svých.
již starozákonní job propověděl pravdu, která jest základním
článkem _naši víry. Rekl svým přátelům: »Nebo vím, že Vykupitel
můj živ jest (který mne od smrti vysvobodí) a že v poslední den
ze země vstanu a zase oblečen budu kůží svoua v těle svém uzrím
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Boha svého.: ]ob. 19, 25. a 26. Tuto pravdu o vzkříšení těla vě
děla a vyslovila Marta. sestra Lazarova: >Vím, že vstane (Lazar)
při vzkříšení, v den nejposlednějši.c jan 11, 24. Tak prorokoval
Bohem osvícený muž, prorok Ezechiel, řka: »A já (Pán Bůh)
otevru hroby vaše a vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj..
Ezech. 37, 12
Když tedy naše tělo jednou vzkříšeno bude, čím jest smrt,
než jenom krátkým spánkem v lůně země.>
Všichni lidé z hrobů vstanou, ale vzkříšení všech nebude
stejné, jednomu k užitku a druhému ke škodě, tomu k životu
věčnému, druhému ke smrti věčné. »Všickni, kteří v hrobích
jsou, uslyší hlas Syna Božího; i půjdou, kteří dobře činili, na
'vzkříšení života, kteří pak zlé činili, na vzkříšení soudu.x jan 5, 29.
Dle toho jest smrt pouze u lidí spravedlivých milým a

sladkým spánkem; pro bezbožné a nespravedlivé jest spánkem
nešťastným, smrtí věčnou. jenom ke spravedlivým mluví Bůh ústy
prorockými: »Radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako by
lina pučiti se budou.< Is. 66. 14. Tělo nespravedlivého také sice
odpočívá v zemi, ale duše jeho jako duše boháčova ze sv. evan
gelia — pohřbena v pekle. Umřelo jeho tělo a odumřela i duše
království Božímu, vstane z hrobu ale jenom proto, by přijal trest
i dle svého těla, by předstoupil před přísného Soudce, aby zje
vena byla jeho vina před celým světem. jim zavzní ortel Páně:
»Odejděte ode mne, zavržení, do ohně věčného, kterýž jest při..
praven ďáblu a andělům jehola
Běda těmto zavrženým! Bezbožný z časných svízelů se vrhá
do běd věčných.' Zde na tomto světě musil se spravedlivým stejně
trpěti a mnohé boly snášeti; tento však smrtí zproštuje se těchto
bolův a časných nehod, onen však nastupuje muka věčná, a to
muka, jak tělo, tak i duši tísnící, muka, zvaná červem neumíra
jícím, ohněm neuhasitelným. A jaká věčnost bez konce jest, kolik
milionů let trvající, nedovedeme si ani představiti. jak smutný,

jak strašný to spánek a jak hrozné z něho probuzení!
'
Naproti tomu štastná jest smrt člověka spravedlivého, který
se probouzí k životu věčnému. Balaam prorok pronáší přání
k Hospodinu: »Necht umře duše má smrtí spravedlivých, & po
slední včci ať.jsou jim podobné!- Num. 23, 10. A takové přání
budiž i naše, bychom spravedlivě jednou zemřeli a království
nebeského došli na věčnosti.
*

*

*

Poznali jsme, čim jest smrt a čeho nás zbavuje, viděli jsme,
jak šťastnou jest smrt člověka spravedlivého; učiňme sio tedy
pevné předsevzetí, žíti zbožně a spravedlivě. Chceme-li, by i naše
smrt se podobala sladkému spánku, hledme plniti přikázání Boží,
zlého se varovati a dobré konati, snažme se pro spasení duše
své pracovati a stále na smrt se připravovati. Smrt takového
křesťana není pak žádnou smrti, ale milým spánkem který nás
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zbavuje svízelů tělesných i duševních, z kterého jest probuzení
pro království nebeské a odchod do “nebeského ]erusaléma, kde
jest »stánek Boží s lidmi . .. kde setře Bůh všelikou slzu s očí
jejich & smrti více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti,<
kde bude jenom blaženost a radost—na věky. Amen.
Alois Dostál, farář v Křečovicich.

+33šĚC—Š—š—

Řeči příležitostné.
Kazani o druhoíinách kněžských. *)
»Toť jest den, kterýž učjnil Hospodina
Zalm 117, 24.

Velebný chráme, staroslavného města Jaroměří! Proč oděn
jsi dnes tak slavnostně? Vidím tě v slavné ozdobě, jako nevěstu
oděnou v roucho svatební přicházející vstříc ženichu svému! A co
ty lide katolický, zde shromážděný? Vidím slavnostní tvou tvář,
a.oko tvé neobyčejnou jakousi září radostí! Míváš každoročně
pocit ten? »O ne,: odpovídáš mi a já ti to věřím, vždyť dnešního
dne vzácná koná se zde slavnost.
Za velikou vzácnost a za jisté znamení zvláštní milosti Boží
pokládá se od jakživa, když otec a matka dospělých synů a dcer,
když děd & bába vnuků & pravnuků dočkají se toho, aby ve svá
tostním svazku manželském dožili se leta padesátého, leta jubilej
ního. Událost taková celé rodině zdrojem jest mnohé potěchy
a radosti, a památný den sňatku, před půlstóletím uzavřeného,
bývá dnem slavnostným. A jakby nebyl? Kde pak se stane, aby
které rodině takové od Boha dostalo se milosti?
_ Rodinou ve smyslu širším jest každá osada farní, kde pastýř
duchovní jest otcem a věřící jsou duchovními syny a dcerami.
jináče zajisté nábožní předkové naši poměru mezi osadou a pa
stýřem neporozuměli, nazývajíce svého církevního správce od jak
živa otcem, otcem duchovním, otcem velebným. jest tudy na osadě
farní jako v řádné křesťanské rodině; co rodina za milost od Boha
sobě pokládá, zajisté také farní osada za milost sobě považuje
a klade. Pročež, stane-li se, že pastýř duchovní, kterýž na osadě
dlouhou řadu let ztrávil, konečně požehnaného leta jubilejního
č. kněžských druhotin od Boha se dočká: není-liž událost taková
celé osadě jistým znamením milosti Boží a zdrojem, z něhož prýští
*) V Jaroměři.
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potěcha a veselí? jak jinak, neb kdy pak se stane, aby které osadě
takové od Boha dostalo se milosti?
Ano pořídku přihází se tak, a nevalný jest počet osad, způ
sobem takovým ovzácněných a od Boha omilostněných. A hle,
' k nemnohým osadám těm důstojně a slavně řadí se dnes staro
slavná děkanská osada jaroměřská, osada zdejší. Vysocedůstojný
kmet, po 20 let neunavný dobrý pastýř váš, dočkal se z Boží
milosti ve středu vašem požehnaného leta jubilejního, dokonav
záslužně v posvátné službě církevní roků 50. Vzácná a památná
to událost v kronice osady zdejší, a protož opět pravím, že ne—
divím se tomu, když vidím oko vaše zářiti radostí nevšední, ra
dostí svatou.
'
Vysocedůstojný pane! povolal jste mne, abych zde mluvil
dnes k lidem, já pak, jako druhdy prorok jeremíáš, volám: Pane,
neumím mluviti, neb dítě jsem, nebot" pomyslím-li, žejiž po 50 let
jako pastýř ovcí sobě svěřených pracujete, vidím, že skutečně proti
vám dítě jsem ——a Vy chcete, abych zde mluvil k lidem?

Než

Hospodin odpověděl proroku jeremiáši: Neříkej, že dítě jsi, půjdeš
a mluviti budeš, já jsem s tebou. Nuže, Hospodine, budiž i se mnou,
spoléhám na pomoc Tvou.

Pojednání.
O čem pak mám mluvitil.> Mám vypočítávati zásluhy jubi
lantovy, jak obyčej bývá při takových slavnostech? Předmět to
ovšem ohromný, než zasloužilý ften kmet dočkal se smutné té
doby, kdy namnoze knězem se pohrdá, kdy kněz za zbytečného,
ba škodlivého úda společnosti lidské se prohlašuje a pokládá.
Proč? Poněvadž se zanáší pouhým náboženstvím, kteréž prý člo—
věčenstvu nedává žádného užitku & zisku.
O té nevděčnosti a neuznalosti lidské! jak pak to vypadalo
ve světě před zvěstováním svatého Kristova náboženství? Ctěte
v dějinách národů nejslovutnějšich a nejmocnějších & přesvědčíte
se, že vždy na krvavých zříceninách národa jednoho vystavěl
druhý říši svou, říši bezuzdné svévole, nelidské ukrutností, rozkoše
a mravní zpousty. Dočtete se, kterak všude panovalo hnusné
otroctví, kterak lid pohřížen byl v nejohavnějších nepravostech,
kterak vraždění slabých nemluvňátek a' lidí nemocných a k práci
neschopných bývalo kázáno, mnohoženství a sebevražda považo—
vána za maličkost.
Tu počalo hlásati se svaté Kristovo náboženství — a hle,
jaká tu hned změna! Ono padlou přirozenost lidskou z prachu
pozdvihlo, ono člověku důstojnost lidskou opět navrátilo, kterou
byl potratil v mrákotách pohanství. ono na to doléhalo, aby se
s člověkem jako s člověkem nakládalo, slovem: svaté Kristovo
náboženství dalo světu pravý řád, dob'rý mrav, pokoj, ušlechtilost,
civilisaci. A přece by mělo pravda býti, že člověčenstvu nedává žád
ného užitku a zisku?
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Ci řekneš snad: To jest pravda. že náboženství Kristovo
zušlechtilo, zcivilisovalo svět, nyní ho ale potřebí není, nyní na

hradí je vzdělanost. jest tomu opravdu'tak? ]e-li pak možná,
aby každý člověk nabyl potřebné vzdělanosti? Má-li pak k tomu
každý dostatečných prostředků a schopností? A dejme tomu, že by
i ten nejnižší nádenník tak učeným, vzdělaným se stal, jako ten
nejučenčjší ministr neb diplomat, myslíte, že by pak panoval
pravý řád, dobrý mrav? Pohledme jen do Francie, Německa,
Ruska, nejsou to lidé učení, studovaní, kteří tam pokojné spolu—
občany své tak nelidsky znepokojuji, ba ani vraždy a králo—
vraždy se neštítí? Nepokročila nyní vzdělanost velmi? A přece
nebyly mysli lidské nikdy tak rozkvašeny, nebylo nikdy tolik ne
mravnosti, nepřátelství, zločinů, nestáli lidé nikdy tak příkře proti
sobě, jako právě nyní. Odkud to? Odtud, že pohrdlo se namnoze

svatým Kristovým náboženstvím.
[ nemůže býti jinak. Věda bez Boha, bez náboženství může
ovšem člověčcnstvu vždy nových zdrojů k blahobytu, vlastně
k rozkošnictví boháčů, poskytovati, ale mravnosti, šlechetnosti,
pravé civilisace nevytvoří nikdy. Ti tisícové mudrců a řečníků, co
jich staré Recko zplodilo, zdaž byli s to, dáti otrokům a ženám
svobodu? Veškeren právnický a státnický důmysl pohanského
Říma byl-li s to, zachovati jeho světoříši před socialni (spole—
čenskou) zkažeností a rozpadnutim z ní pochodicím? Bez Boha,
bez Kristova náboženství není mravnosti. Věda bez náboženství
mravnosti neučí.
Než na čem zakládá se věda;> Na mylném rozumu lidském,
a podléhá vášním lidským. Proto, co dnes za zločin prohlašuje,
zítra ctnosti nazývá.
\
Jinak to se svatým náboženstvím! Bůh vydal v Starém
Zákoně Svá přikázaní, a Kristus ježíš zákon ten nezrušil, nýbrž
naplnil a zdokonalil. Co před 4000 lety bylo na př. krádeží, jest
i dnes krádeží. co tehdy bylo vraždou, jest i dnes vraždou, co
tehdy bylo smilstvím. jest smilstvím a cizoložstvím i'dnes, a rouhá
ním a křivou přísahou, jest timž i dnes._
Věda lidská však na jedné straně učí, že je krádež zločinem
a na druhé, že jest dovolena; dnes chrání poklady boháčů, zítra
plení a odírá chrámy; věda lidská učí, že zbožní řeholníci jsou
zloduchy, vrahové a paliči ctnostnými občany; tatáž věda učí, že za
vraždění pocestného sprostým jest zločinem, královražda ale zlo
činem pouze politickým; tatáž věda zatracme násilí a právo pěstní
v malém, dovoluje to však ve velkém; smilstvo a cizoložství
brzy zatracuje, brzy jakožto něco člověku přirozeného dovoluje;
věda dnes jsoucnost Boží dokazuje, zítra ji popírá; dnes chrámy
buduje, zítra je boří; s jedné strany dovoluje boháčům vydírati
chudinu, a s druhé zase dovoluje chudině, násilně podvraceti
všechen socialni (společenský) řád. Věda lidská, jelikož se na
domyslech a domněnkách jednotlivců zakládá, mění svou mravo
vědu, své socialní řády tak často, jako měsíc své čtvrti. Z vědy
lidské možno odvoditi všechny zločiny, ale žádnou, mravnost.
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Svolejme z celého světa všechny učence: tedy filosofy bez Boha,
přírodozpytce, počtáře, dějepisce bez Boha atd., aby člověčenstvu
na smrt chorému dali nový socialni (společenský) řád, jakési nové
desatero, zajisté že každý z nich, jak Rousseau pravil, dle toho,
jakým zásadám hoví, bude jiné mravnosti učiti: jiné Vogt, jiné
Schoppenhauer, jiné Darwin a jiné Marx. Protož jest nesmysl,
chtíti bez Boha, bez náboženství v mravnosti, v pravém řádu
udržeti svět, anat' mravnost bez Boha jest tolik jako teplo bez
ohně a světlo bez světla.
To dobře pochopila Amerika, svobodná Amerika. V městě
Filadelfii odkázal totiž roku 1875 jistý nevěrec veliké své jmění
spolku nevěrců, aby zřídili dům, v němž by zřejmě nevěra se
hlásala. A co učinily úřady tamější? Zrušily poslední vůli toho
neznaboha a vyslovily se: Nevěrou odcizuje se člověk nejen víře
a naději, ale i všemu dobročinění, každý výstup proti náboženství
jest i výstupem proti obecnému pokoji; spolek takový byl by
hnízdem nepravostí, byl by školou přípravnou mladíků pro šibe
nici a dívek pro rozpustilý a prostopášný život.
A bývalý president republiky francouzské Thiers v závěti
své napsal doslovně: již po několik let zřekl jsem se vší pýchy
íilosofů a navrátil se opět k jedinému Bohu, Stvořiteli nebe
i země. Ovšem že byl čas, kdy jsem v Boha nevěřil, na Něj ani
nemyslil, avšak k závčrce svého dlouhého bouřlivého i činného
života vyznávám, že na víře v Boha spočívá mravní řád státu,
společnosti a rodiny, a tomuto Bohu odporoučím svou duši.
A skutečně, pohleďme tam, kde svaté Kristovo kvete nábo
ženství; jak tu žije a dýše, abych tak řekl, jeden pro všecky a
všichni za jednoho, jak tu pomáhá jeden druhému, kde a jak
může, jak tu každý koná svou povinnost, jak mu jí ukládá Bůh
a svaté náboženství! Na doklad toho podívejme se k ledovému
moři. Byli tam lidožrouti, tak že jen v okresu Good-Hopském
za jeden rok 86 osob bylo sežráno. Nyní jsou tři čtvrtiny z nich
katolíci, asi 10.000 duší. jak chovají se nyní tito lidožrouti? Nyní
ani jedno nemluvně se neodhodí, mnohoženství přestalo, staří
k práci neschopní lidé se nevraždí, ženy nejsou pouhými soumary
mužů, lidské maso se více nejí, slover'n všickni žijí v svatém po
koji a míru. A přece nemají divoši tito až do dnešního dne ani
jediného zákona, ani jediného soudce, aniž vlády vůbec. Kdež se
této osvětě naučili? V kapličkách z koží nuzně sestavených, kamž
co neděle a svátek všichni se scházejí a kdež náčelník s nimi se
modlí, několik nábožných písní přezpívá a částky z katechismu
nebo z biblické dějepravy předčítá. Ejhle, takový vliv má nábo
ženství na mravnost!
.
Ještě jiný obraz ti ukážu. Kdo to tam pádí pohledem di
vokým a zoufalým, jako šílený do polí? Jest to nešťastník; všecky
jeho podniky se zmařily, ať chopil se toho neb onoho, nic ne
zdařilo se jemu, štěstí nikdy se naň neusmálo, bída, nedostatek,
opovržení jen byly vždy podílem jeho. Tu konečně omrzcn a
bídou hnán, oddává se zoufalství, uhání pryč ze společnosti
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lidské do pole, aby tam konec učinil bídnému životu svému.
Než, ó zázračné působení svatého náboženství! Zde uprostřed
krásy světa, při pohledu na modrojasné nebe, květnaté lučiny,
úrodná pole, na ptactvo líbezně prozpěvuiící a na miliony tvorů
jiných přichází mu opět na pamět, co jako chlapec ve škole slý—
chával ze svatého náboženství. »Bůh živí ptactvo nebeské,—x a
ptáci, zdá se mu, jakoby dokládali: »Ano, tak jest, a viz, jak
veselí jsmea; »Bůh odívá kvítí polní,< a kvítka, zdá se mu, jako
by korunkami svými kývala: »Ano, takt'jest, viz, jak krásný jest
šat _náš;: »Bez vůle Boží ani vrabec se střechy nepadá; a v tom
pronásleduje jestřáb tichou holubicí, kteráž ve strachu útočiště
hledá u našeho zoufalce. On skutečně zahnal dravce a zachránil
holubicí. Libě pohlíží nyní na ni a se slzou v oku praví sám
k sobě: »Tebe jsem zachránil, kdo ale zachrání mnePa »Bůh,
Bůh, jenž vláhu dává rostlinám, jenž živí ptactvo nebeské & jenž
každodenně pokrm dává živočichům: tak mocně ozývá se to
v něm, jako za let dětských. A hle, zoufalec nabývá opět důvěry
v Boha, vrhá se na kolena svá, děkuje Bohu za milosrdenství
jeho a vrací se pln útěchy a důvěry domů a zachráněn jest své
rodině, společnosti lidské.
Tak blahodárně působí svaté náboženství. Onot pozdvihuje
člověka, když vše k zemi přitlačiti a zničiti ho usiluje; ono člo
věka sílí, že z lásky k Bohu vše trpí, vše trpělivě snáší; ono činí,
že člověk vše z ruky Boží ochotně přijímá, příjemné i odporné;
ono člověka tak vysoko povznáší, činíc jej tvorem, ba obrazem
bytosti nejvyšší, bytosti neskonale, bytosti nad Výsost vznešené;
ono .člověku zoufati nedá, učíc, že i kdyby matka zapomenula
se nad dítětem svým, Bůh, Otec lásky, že člověka neopouští
nikdy.
A přece by nemělo svaté Kristovo náboženství člověčenstvu
žádných poskytovati prospěchů, přece by žádných o pokolení
lidské nemělo míti zásluh? O jmenujte mi něco, co by světu vět—
ších podávalo výhod, jako ono! A což teprv, pomním-li na
věčnost, pomním-li, že, jediné ono člověku zjednati může bla—
ženou věčnost! —
Či snad řekneš, že žádné není věčnosti? Milý příteli! nechci
dlouho o tom hádati se s tebou; jediné chci ti k uvážení dáti
tuto událost. I-lorlivý missionář africký, P. Knoblechner, sešel
se jednoho dne na tak ,zvaném měsíčním kopci s největšími
divochy, Parias svanými. Když s nimi rozmlouval, stalo se země
třesení. I tázal se P. Knobleclmer divochů těch odkud to po
chází? [ odpověděli, to že činí duše zemřelých. Milý příteli! Kdo
pak to těm divochům pověděl, že vůbec mají duši, a-že tato po
smrti člověka mocnější jest, než za živa jeho? Ano, projdeme svět
veškerý & u všech národů všech věků nalézáme víru v nesmrtel
nost, ve věčnost. Odkud to? Odtud, že víru ve věčnost nikdo
nevymyslil, nýbrž že pravda ta vrozená jest člověku, že byla a
jest v člověčenstvu s člověčenstvím.
Rádce duchovní.
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Věčnost ta ale jest dvojí: blažená a nešťastná. K blažené
věčnosti člověku dopomoci může jediné svaté Kristovo náboženství,
ohlašujíc člověku výminky, pod kterými ji Bůh člověku dáli chce,
& podávajíc prostředky, jimiž člověku lze výminky ty vyplniti.
Vím, že bych vám oznamoval věc příliš známou, kdybych
o tom mluviti měl, protož nechci o tom šířiti řeč, nýbrž raději
již táži se vás: jest pravda, že kněz, s náboženstvím Kristovým
se zanášející, nemá o lidi žádných zásluh? Směle tvrdím, že zá
sluhy jeho tím jsou větší, oč vznešenější jest život věčný a draho—

cennější.
A jaké teprv jsou zásluhy kněze, který již po padesát dlou
hých let pracuje o spasení lidském! Neb kdo sečte všecky ty, jež
On koupelí svatokřestní omyl a do knihy života zanesl? Kdo všecky
ty, jež v svatém náboženství vycvičil? Kdo ty, jimž ke konání
dobrého potřebných Božích milostí udělil? Kdo ty, jež od hříchů
spáchaných rozhřešil a pokrmem nebeským, tělem Páně nasytil?
Kdo ty, jež při odchodu z tohoto světa na cestu do věčnosti po
silnil? Kdo sečte všecky ty modlitby & oběti mše svaté, jež za
spasení věřících Bohu přinášel? Hle, to všecko vykonal tam ten
kmet sešedivělý.
S bojiště vrací se vojín. Když vstupoval v šiky vojenské,
byl plný bujaré síly, v jarním květu života. Od té doby mnoho
uplynulo let, mnoho v době té zakusil, mnoho přetrpěl, mnoho
přestál, mnohý boj bojoval; nyní stoji tu zemdlený, vysílený a
vzdychá: jak asi nyní se mi povede? Budu-li od svých i nyní
rád viděn? Nebudou-li mne za obtíž považovati ti, za kteréž bo
joval jsem?

,

Drazí osadníci zdejší! podobně, jako tomu vojínovi, vede se
dnes i vašemu ve správě duchovní sestaralému správci duchovnímu.
Když před 50 lety vstoupil v šik bojovníků Kristových, byl ji—
nochem kvetoucím, plný síly, plný bujarosti; nyní hlava jeho
sešedivěla, vlasy seřídly, zdraví jeho valně již podryto, na čele
jsou vrásky, oko i sluch slabý, sil ubylo, dostavila se mdloba a
slabost. Po 50 let pracoval o spasení duší lidských, mnohý boj
bojoval, mnoho zakusil, mnoho přetrpěl, mnoho kroků obtížných
a namáhavých učinil, mnoho potu prolil. Nyní stojí tu zemdlený
a slabý a vzdychá: Jak asi nyní povede se mi,> Budu—li i nyní
od svojich rád viděn? Nebudou-li nyní za obtíž považovati mne
ti, za kteréž jsem bojoval?
Drazí osadníci zdejší, zvláště ty, velevážené měšťanstvo zdejší !
Není-li pravda, že bezpodstatná, lichá jest obava starého ducho
vního správce našeho? Že i nadále jej rádi mítiasi ho vážiti, ano
více ještě, než dříve, budete? Vždyť inyní, byt i nic jiného,
„přece bude moci, modliti se zas a předr'ahou oběť mše svaté

konan.
Pán ježíš krátce před Svou smrtí modlil se takto: »Otče
nebeský! dokud jsem byl na zemi, zachoval jsem všecky, které
jsi mi dal, pro jméno tvé.c Kéž by i tento sestárlý zástupce jeho
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mohl k Pánu Bohu zvolati nyní: »Otče nebeský! které jsi mi
dal, zachoval jsem všecky, nižádný z nich nepřišel k zatracení.<
Aby se tak stalo, 0 to přičiňujž se každý, seč síly jeho stačí;
ty pak, Otče nebeský! dejž k tomu Svého požehnání. Amen.
František Rychlík, bisk. vikář v Kuklenách.

Řeč u hrobu matky osmi osiřelých dítek.
»O hlubokosti moudrosti Boží — jak
nevystižitclné jsou cesty jeho.c
ím. 11, 33..

Milení přátelé! — Než odejdu od tohoto čerstvého hrobu,
pokládám za svou povinnost aspoň několik slov promluviti. Bolest
velká pro dítky, umře-li jim otec, bolest větší, umře-li fmatka -—
ztratí-li dítky matku, ztratí téměř všecko ——nebo kdo pak více
dbá o dítky, kdo více ošetřuje ta robátka nežli matka pečlivá ——
kdo pak ve dne v noci obstarává všecky potřeby dítek co do
oděvu, čistoty, co do mravnosti a zbožnosti, ne-li matka dobrá.,> ——

Otec za příčinou úkolu životního mešká často mimo dům a matce
jedině zůstává na starosti tělesné i duchovní blaho dítek. ——
A proto
to hořekování, to bědování, tolik slz, když matička zemřela, proto
srdcervoucí hlasy dítek, když matičku jim kladou do hrobu ——
a ještě větší žal, když mimo Boha neměly dítky nic než chudou
matička, která jim byla největším bohatstvím.
To dnes vidím —-—
nářek slyším — mocně dojat jsem. Ach
a proč učinil tak Pán? Proč béře dítkám matku, dítkám nedo
spělým? l—lle,jiným bohatším rodičům Bůh nedává dítek, ač by je
mohli dobře uživiti ——a chudině štědře uděluje často řadu dítek,
třebať i každodenně bylo by zápasiti o dostatek chleba ve
zdejšího. Ach a proč, když povyrostou a těší se vespolek vzájemně
i při nedostatku a chudobě své, proč vyrve a uchvátí jim
milenou starostlivou mát', když potřebují mateřského oka a ma
teřského srdce nejvíce? Odpověď na tuto smělou otázku dává
Písmo sv. a čtli jsme to včera v epištole na den Nejsv. Trojice:
»O hlubokosti moudrosti Boží — jak nevyzpytatelní jsou cesty
Jeho.a Rím. 11,33. — Bůh tak činí ve Svém velemoudrém řízení
světa — víť On nejlépe, proč tak činí, vít“ zajisté, co k našemu
prospěchu, co k naší škodě — bez Jeho vůle nic se neděje. —
A proto těším vás, milý otče a dítky, těmito slovy Písma sv. _—
Příjměte z rukou Božích tuto ránu, která vás přetěžce ranila, ale
přece nezničila. Potěším vás příkladem ze života. Bylo to r. 1851.,

tedy již tomu 48 let, kdy z jednoho domku na předměstí většího
města vynášeli mrtvolu matky, sedm dítek maličkých s otcem za
rmouceným stálo kolem rakve. Nejstarší z dítek byl llletý chla
peček, který nejvíce usedavě plakal pro matku záhy zemřelou;
47*
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otec stál téměř celý zdrcen a úzkostlivě hleděl na hlouček opu
štěných dítek svých. A hle, dnes po tolika letech jsou dítky slušně
ve světě zaopatřeny a otec dočkav se požehnaného věku 86 let
po všech ohromných starostech a prácech odešel klidně za matkou
v blahém vědomí, že dítkám se nevede zle. A proč vám vypravím
ze života tento _příběh, který se již opakoval vícekráte v tomto
slzavém údolí? Ciním to proto, že otec těchto dítek byl otec můj
& chlapeček nejstarší ze sedmi dítek byl jsem já, který nyní k vám
mluvim. Bůh neopustil nás, neopustil otce, neopustil dítek, pro
tože otec můj povždy vedl život ctnostný a bohabojný, odevzdá
vaje se ve všem do vůle Boží, vedl a vychovával také tak nás
dítky a Bohu díky, práce jeho klopotná nebyla nadarmo. Bohat—
stvím jeho byly zdravé ruce a prácem jeho žehnal Bůh ve vše
likých dobách častokráte trnitého života vezdejšího.
Tak čiňte i vy, milý otče, držte se Boha, konejte Jeho
svatou vůli povždy, veďte dítky své k Bohu, k mravnosti, k ctno—
stem a Otec nebeský, který šatí lilie, odívá pestře kvítí, který
nasycuje milliony živočichů, který každodenně otvírá štědrou' ruku
Svou a naplňuje každého tvora Svým požehnáním, nedá zahynouti
ani vám ani vašim dítkám. A vy dítky, ztratily jste matku — já
vám povím o jiné matce, povím vám, kde bydlí, kde ji najdete.
K té se obraťte, tu vyhledejte — matka ta jest blahoslavená
Panna Maria, která stála pod křížem svého Syna, která nejlépe
dovede umírniti bol, která jedině dovede usušiti slzy, nebot tam,
kde je bída, nedostatek, kde vzdechy a slzy, tam ona jest do
movem ——ona, která se přimlouvala vždy u Syna za opuštěné,
trpící, přimluví se také za vás — zajisté bude ona vaší dobrou,
pečlivou Matkou. Dbejte jen, abyste vy byli dobrými, mravnými
dítkami jejími. Ano, Maria bude Matkou vaší dnes, zítra a vždy
a Bůh nebeský vaším Otcem a dobře vám bude. Amen.
Jan Karel Vaníček, farář v Pouchově u Hradce Král.

Listy katechetické.
'M 2

PS

Ze školní praxe.
Píše + 24.

Mohu bez přehánění tvrditi, že v každé třídě školní jsou
dobré dvě třetiny dětí méně nadaných. [ stalo se mi v prvních
letech mého katechisování a stává se zajisté i přemnohým mladším
kněžím, že jim při nejlepší vůli a největší námaze odpovídá dětí
jen několik a když krom těch několika nadaných jiné vyvolá,
vstane, mlčí, sedne. Rozumí se samo sebou, že mne tento úkaz
pramálo těšil. Přišel jsem k poznání, že i ty, které neodpověděly,
vše znaly, ale že se ostýchaly, že by to neřekly tak pěkně jako
těch několik ctižádostivých, nadaných. Těm dětem schází zásoba
slov, při nynějším množství učebných předmětů a rozsáhlé školní
osnově má učitel málo času, aby děti. jeho více na pamět se
učily a volně vyprav'ovaly, proto pak, i když katecheta je vyvolá,
nevědí, jak by to řekly. Musí je tudíž katecheta sám naučit mluvit,
aby měly stále zásobu slov pohromadě a sice tím způsobem, že
již v první třídě děti, které první rok školní započaly, často vy—
,volává, aby se osmělily a odvážily mluvit. Kde jsem měl ve třídě
méně dětí, vyvolal jsem každou hodinu všecky, aspoň na krátkou
odpověď, děti věděly, že se všecky dostanou k slovu, již se. na
náboženskou hodinu vždy těšily, rodiče byli tomu povděčni &v den
náboženské hodiny dítě doma nenechali. Takovým způsobem přes
tři čtvrtiny dětí v každé třídě slušně odpovídalo. Kde je více dětí,
dá se to zařídit tak, aby každou druhou neb-třetí hodinu každé
dítě přišlo ke slovu, slabě chápajícím se pomůže, nejapná jejich
odpověd se doplní a po několika nedělích si již děti mluvě ka
techismu a biblické mluvě přivyknou, načež má katecheta velmi
snadnou práci. Při tom podotýkám, že jsem na venkově v každé
třídě, každý rok, probral celý katechismus. Jednu partii podrobně,
ostatní přehledně, a tak postupně každý rok jinou partii podrobně.
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Když mi tuto methodu jeden starý, zkušený pan farář radila po
dotkl, že on již v první třídě dětem několika slovy pojem o každé
části katechismu i o svátostech vštipí a že si děti z první třídy
celou kostru katechismu a biblické dějepravy s sebou do vyšší
třídy nesou, kde jim to vykládá pak obšírněji, zdálo se mito
trochu přehnané, zkusil jsem to však & té methody se více ne
spustím, poněvadž děti se na náboženskou hodinu těší, kostel
rády navštěvují a přehled o celém katechismu maji.
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Promluvy k svatému Růženci.
PodáváKlement Kuífner.
lí.

Růženec bolestný.

Rozjímání pro muže.
Obsah: Bolestná jest duchovní cesta křesťanského muže ku spáse,
však tu bolest mu oslazuje 1. pamatování na poslední cíl její;
2. svědomité obcování; 3. vystříhání se vlažnosti ve víře;
4. trpělivost a 5. uvolnění se od náruživosti.

Uvod.
!

Druhý oddíl sv. Růžence jmenuje se »bolestnýc, a sluje tak
proto, že se v jeho tajemstvích připomínají bolesti Pána ježíše,
kterými nás vykoupil a spolu i bolesti, které trpěla Panna Maria,
když Ho na křížové cestě provázela.
Milí mužové křesťanští, nepodobá li. se i náš život bolestné
cestě.> Povolání naše, která na nás uvalují nejen starosti naše
vlastní, ale i starosti našich domů, našich svěřenců, lopotná každo
denní práce o dobytí chleba vede nás neustávající křížovou cestou,
na které pociťujeme mnoho bolestí. A proč musíme pořád tolik
bolestí snášeti? Kdo se dívá na svůj život jen se stanoviska svět—
ského, ten nenalezne na tuto otázku nikdy uspokojující odpovědi;
tomu se bude zdáti, že ho bolí, jen aby ho bolelo, že trpí, jen aby
trpěl, a to ho může vésti jen k malomyslnosti aneb k zoufalství
a zločinům. Svět nedá ti na tuto otázku jiné odpovědi leč: trp,
protože jest to osud! Co jest však ten osud, pro kterýž mám
tolik trpěti? K tomu ti již svět neodpoví; zůstaví tě bez útěchy,
jakoby řekl: mysli si, co chceší Milý muži: bolestná cesta životní

bez víry jest jen bolestí, která nevede k žádnému cíli. Bolesti
našeho života se však úplně vysvětlují v bolestné cestě Pána ]ežíše
a jeho blahoslavené Matky. Ta nám ukazuje uspokojivou příčinu
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našeho utrpení, která odjímá malomyslnost a zoufalost a působí,
že statečně, ano i radoštně své utrpení nésti můžeme. Pán Ježíš
a ]eho Rodička staví se _nám v čelo, vedou nás tou cestou trnitou
a ukazují, že ona cílí a končí v radosti věčné. Volát Spasitel
každému z nás ta slova: »Vezmi kříž svůj a následuj mne.: Mat.
16, 25. Bolestná jest sice ta duchovní cesta za Pánem k spáse,
ale ona nikoli není bez sladkosti; Abychom se pak naučili-ubírati
se touto cestou bez bázně, ano s radostí, abychom i sladkosti
její pocítili, na ten úmysl obětujme dnes modlitbu svatého
Růžence bolestného.
Věřím v Boha.
(který rozum náš osvítiti račiž,
Otče náš.
Ježíš který vůli naši napraviti račiž,
Otče náš.
Zdrávas . . . .
) který pamět naši posilovati račiž.

Desátek 1.
....ležiš,

který se za nás krvi potil.

Před Svou křížovou cestou vyšel Pán ježíš s učenníky na
horu Olivetskou do zahrady getsemanské a zde se modlil. Při
tom představilo se myslí jeho celé budoucí utrpení ve vší hrůze
své, a i všickni hříchové světa, pro které měl trpěti. Jeho lidská
přirozenost tak se z toho poděsila, že »učiněn jest pot jeho jako
krůpěje krve tekoucí na zeme Luk. 22, 44., a že ústa Jeho šeptala
modlitbu: »Otče, všecko jest tobě možné, přenes tento kalich ode
mne; avšak ne co já chci, ale co ty.: Mar. 14, 36. A seznav, že
vůle Otce jest, aby podstoupil umučení, upokojil se' a již tiše dal
se svázati a mučiti Vždyť učíval zástupy, že sstoupil s nebe, ne
aby činil vůli svou, »ale vůli toho, kterýž Ho poslala jan 6, 38.
jest pravda: mnoho musime trpěti, mnoho potu vycedíme
při svých pracích, a při mnohých starostech mnohdy, ne sice
krůpěje krve, ale krůpěje slz kanou s tváří na zem; pohled pak do bu
doucnosti, v níž nás očekávají nová a nová, nám nyní ještě ne
známá utrpení, plní mysl naši obavami. Leč tuto se učíme k své
útěše, že příčina toho není nějaký neznámý, mlhavý osud, nýbrž
že jest to vůle Boží, která ví předobře, mnoholi a proč toho tolik
na nás seslati míní, a čeho tím chce docíliti. A této přesvaté vůli
můžeme se bezpečně podrobiti.
Utrpení

samo není nijak—cílem ———
k tomu nás Bůh nestvořil

-- ono jest toliko jedním z prostředků ku spáse. Mnozí zapomí
nají na tento cíl, hledají jiný; lopotí a dřou se, aby dosáhli bohat
ství pozemského a v něm hledají svou útěchu. Ale zdaž ne poše
tile? Pozoruj: kólik lidí dochází skutečného blaha v bohatství?
Snad ani jediný. Když došli bohatství, zdali jsou prosti starostí?
Ne, maji jich ještě více, tím více, čím větší jest bohatství. Vidí
me-li na takových, že jsou spokojenější jiných? Nikoli. jsou tak
jako jiní obtížemi; zachvacují je i jiné ještě bolesti, jako jsou: bázeň
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o majetek, větší strach před nemocí a před smrtí, časté rozepře
a nešťastné poměry v rodinách a jiné nespokojenosti. jak dlouho
potrvá jejich bohatství? To nemůže nikdo říci, nebot možno přijíti
o ně každého dne. A kdyby trvalo do smrti, co za ně koupí?
Požitky, které ho neučiní šťastným, ale ještě více lačným. Zdaž
si mnohý nekoupil za ně břemeno hříchu na duši, které ho činilo
rozervaným až do smrti? Nezíská-li tedy bohatstvím pravého
blaha ——a nezíská jistě — k čemu je sháněl? K čemu se dřel
a trpěl? Máme—liž, mužové křesťanští, trpěti, lopotiti se pro dosa—

žení něčeho, co nás tak skoro jako jistě neučiní spokojenými?
Nikoli. Utrpení naše směřuje ku blahu, avšak nikoli k nejistému,
klamnému, zkrátka časnému a zdánlivému blahu, nýbrž k blahu
věčnému, jež pozůstává v naší věčné spáse. A abych tento oslazu
jící cíl utrpení svého při Svých pracích a starostech jedině na
paměti měli, abychom se tím vědomím sílili, v svízelích neochabo—
vali, nýbrž v nich vůli Boží nás k spáse vedoucí spatřovali, na
ten úmysl pomodleme se desátek první.
D e s á t e k 2.

/
....ležiš,

který za nás bičován byl.

Hrozná, strašná muka pocítil Pán Ježíš při Svém bičování,
když každým šlehem bylo tělo jeho ostrými hrotky na bičících
připevněnými trháno a ukrutně rozdíráno. Bičování římské bylo
tak děsné, že bičovaný obyčejně při něm vypustil ducha, nemoha
snésti toho nade vši míru bolestného trápení. Pán ježíš v božské
trpělivosti Své, a jsa nad to posilňován od Otce nebeského, pře
stál ta muka a sice s ochotou, ano s radostí a útěchou, “poněvadž
trpěl jednak pro spravedlnost a jednak, poněvadž trpěl za nás,
které chtěl spasiti.
Takimy, trpíme-li nevinně, neb pro spravedlnost, nemusíme
si mnoho dělati i z velikých trápení. Strastiv těžké práci oslazuje
vědomí, že konáme svou' povinnost, že přispíváme k oblažení
i těch, pro které také pracujeme. Nemoc a poranění dopustil
Bůh a On se postará o nás a o naše a neopustí nás, ani jich.
Ztráta při úmrtí někoho z našich miláčků probouzí v bolu našem
důvěru, že se s ním zase shledáme, a protož se brzo zase vzpa
matujeme. Nespravedlivá pomluva nemůže nás učiniti smutnými
bez útěchy, protože se jednou ukáže nevina naše. Křivda způso
bená dojde jednou svého vyrovnání. Tak ve všech těch bolestech
jest jistá útěcha skryta. Avšak jest jedna bolest, kteráž jest bez
útěšná, strašná, a tou jest trápení zlého svědomí. Výčitky zlého
svědomí jsou biče nejhroznější. V této bolesti nepocítíš ani útěchy
ani úlevy žádné dotud, dokud se nezbavíš zlého svědomí. Neu
činíš-li toho, nebudeš míti pokoj nikdy, bude trápení tvé věčné.
'Zlé svědomí jest předtuchou věčných, pekelných muk.
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Snadno jsi si přivlastnil nespravedlivý majetek; snadno jsi
jiného přivedl na mizinu, snadno jsi den sváteční zlehčil; snadno
jsi pustil uzdu nečistému chtíči, pohledu, slovu neb skutku; snadno
jsi jiného obelhal, pomluvil, zlehčil; snadno jsi někomu víru vzal,
někoho pohoršíl, proti někomu nespravedlivě svědčil a přísahal,
ale spolu jsi upletl na sebe nejstrašnější bič, jehož hroty tě páliti
budou jako jed. Z nespravedlnosti takové nebudeš míti radostí,
ale bolest bez útěchy.
Abychom, nejmilejší v Kristu, od této bolesti, od těch bíčů
byli ušetřeni, a abychom se naučili nikdy nejednatí proti svému
svědomí, na ten úmysl pomodleme se desátek druhý.
1) e s á t e k 3.

„Ježiš, který za nás trnim korunován byl.
Korunou bičování bylo trní, kterým nepřátelé opletli hlavu
Spasitelovu, jež až dosud snad ušetřena byla. A toto korunováni
trním spojeno bylo s hrozným rouháním, neboť si katané tropili
smích ze Spasitele: »Počali ho pozdravovati: zdráv buď králi
židovský! a bili hlavu jeho třtinou: a plivali na něj, a klekajíce
na kolena, klaněli se jemu. A když se mu naposmívali, svlekli
s něho šarlat a oblékli ho v roucho jeho.c Mar. 15, 18—20.
Korunou nesvědomitého života bývá zvlažnělost ve všem
dobrém, zvláště v nábožnosti a službě Boží a za ní jdoucí nevěra
a rouhání. Když výčitky "zlého svědomí odejmou srdci útěchu,
naplňuje se mysl zoufalostí a poncnáhlu i nenávisti, ba aživztek
lým hněvem proti všemu, co sluje Boží. Kde Boha není, tam pří
stupuje ďábel. Modlitba přestává takového člověka těšiti, poněvadž,
dokud neodvrátil srdce od hříchu, nemůže se důvěrně modliti.
Netěší ho již také ani to, v čem dříve míval zalíbení, služby Boží:
zanedbává jich vždy více. Slovo Boží, které mu připomíná jeho
hříšnost, zdá se mu protivným ——
neposlouchá ho. Tím však olupuje
se o známost Boží, o všechen jemnější cit, o prostředek ušlecht'u
jící, hrubší stránka jeho nabývá převahu. Vnitřní nespokojenost
hledá úlevu, leč žel, že tam, kde jí není: v náruživostech a váš
ních, jimž se nyní střemhlav oddává. A tak chodí z nepravosti
do nepravosti. Ztratil vůdčí hvězdu ——
víru a nach svůdce ——
nevěru
a její -— trny! Štastný—
—ližjest takový člověk? O nikoli! Že není

šťastný, to dokazuje již jeho neklid, to dokazuje jeho šílenost,
s jakou se oddává věcem, jichž se každý, kdo má rozum, leká;
to dokazuje jeho vztek, s kterým se vrhá na Boha, na jeho zákon,
na víru, na Církev i na kněžstvo; to dokazuje nepřirozený jeho
smích, jejž si tropí ze všeho svatého. Ach, které srdce takto jest
rozbouřeno, to není srdce štastnél — Abychom tedy, nejmilejší
v Kristu mužové, od tohoto přebídného neštěstí ochráněni byli,
aby svět a jeho věci nikdy neopletly a neomámily naši hlavu tak,
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bychom u víře a ve všem dobrém zvlažněli a pak snad v nevěru
a v hrozné rouhačství neupadli, na ten úmysl pomodleme se
desátek třetí.
D e s á t e k 4.

....íežiš,

který za nás křiž nesl.

Pán ]ežíš, ač celý zemdlený a seslabený, vzal na Svá ramena
těžký kříž. A kolikrát pod tím křížem klesl! Kolik ještě útržků
cestou snesl, kolik ran bylo tu ještě zasazeno! jak těžké musilo
Mu býti shledání se s blahoslavenou Matkou Svou, jak nesnesi
telné slézání kamenité hory, a co ještě tam čekalo Ho bolestí,
než přišlo samo křižování ! A přece snášel to všecko, aniž by byl
otevřel úst k reptání a k výčitkám.
[ naše životní cesta poseta kameny a pořád musíme je těžce
přelézati. Vyhnouti se jim, aneb jich odstraniti není v naší moci.
Těmi kameny jsou těžkosti, které se staví v cestu našim ctnostem.
našim dobrým skutkům. Zádná ctnost, žádný dobrý skutek není
bez obtíží. Nechuť a roztržitost překážející naší modlitbě jest
takov'ý kámen; tělesná žádost překážející čistotě, střídmosti apo
stům jest takový kámen; lákadla světa, stavící se v cestu naší
spravedlivosti, jest kámen; pohodlnost příčící se našemu sebezapí—
rání, lakotnost zamezující naši dobročinnost, pýcha stavící hráz
naší pokoře, stud bránící pravdě, sebeláska a marnivost ohrožující
naši poslušnost „_ samé to kamení ležící na cestě, která vede
k spáse. Směšné by bylo počínání člověka, který by chtěl tlouci
kamení za to. že mu v cestě stojí. A právě tak pošetile jedná
i křesťan, který hubuje, nadává, kleje a reptá tenkrát, když má
překonávati takovéto obtíže. Tím těch těžkostí nezažehnál Neméně
pošetilý by byl ten, který by vedle kamene usedl a čekal, aby
se kámen sám odstranil. To činí zase ten, kdo se obtížemi dává
odstrašiti od dobrého skutku a nepřičiňuje seoctnost. Nedostane
se dálel
To, co způsobuje, že přes všecky obtíže bez úrazu pořád
dále spějeme a že se šťastně až k spáse dostáváme, jest svatá
trpělivost, ctnost to, bez níž křesťansky nijak žíti nemůžeme.
»V trpělivosti své vládnouti budete; volá Pán. Luk. 21, 19.
A abychom se této ctnosti přiučili a v ní dle příkladu Ježíšova
šťastně prospívali, na ten úmysl pomodleme se desátek čtvrtý.
D e s á t e k 5.

....ležiš,

který za nás ukřižován byl.

Veliké utrpení Páně dokonalo se na kříži. Avšak ten kříž,
jenž sloužil k userení Pána, stal se mimo všecko očekávání Jeho
vítězným znakem, kterým Kristus prošel celý svět, a kterým
všecko táhne za Sebou.
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Křížem, kterým i ty, muži křesťanský, trpě zvítězíš, jest
pevná, odhodlaná vůle ukřižovati, přemoci, vysvlécí náruživosti,
které tebe ovládají a jichž břemeno by ti jednou bránilo projití
branou nebeskou, jež dle slov Spasitelovýchjest těsná. Mat. 7, 13.
Taž se tedy nejprve, které náruživostí jsi oddán? jest to snad
nemírné pití, kterým se připravuješ nejen o peníze, nýbrž io dražší
věc, totiž o zdraví a o rozum, tak že sloužíváš jiným i za terč
posměchu? Nebo tě ovládá náruživost karbanu, kterou čas maříš
a těžce vydělaný, neb dokonce i cizí peníz utrácíš? Nebo se dá—
váš uchvátíti zlosti, tak že svou manželku a vlastní děti trýzníšř
Nebo spoléhaje na svůj majetek zanedbáváš povinností a hoviš
lenosti a požítkům? Anebo se chytáš kratochvíli a zaneprázdnění,
sice jinak dovolených, které ale ty konáš v den sváteční, pro
které pak služby Boží zanedbáváš, i jiné od nich odyádíš a den
Páně rušiš.> Na př. provozuješ v takový čas honbu,> Ci snad ipo
cizím majetku saháš a bližního proti vůli jeho obíráš? Aneb se
dáváš poutatí náruživostí tělesnou, pro kterou svaté manželství
zneuctuješ, neb dokonce přestupuješ? ——Hledě na onu náruživost,
jak ji máš přemoci, věz, že stojíš před křížem, který nevezmeš-li
na sebe, budeš ztracen! Nebo, nepoddáš-lí se tomu utrpení, abys
se odřekl té náruživosti, nemůžeš přijítí za ]ežíšem, jenž řekl:
»Kdo chce za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj
a následuj mne.< Mat. 16, 24.



Abys tedy k tomuto rozhodnému, neitěžšimu sice, avšak
nejzáslužnějšímu kroku se odhodlal, abys k němu potřebnou silu
dostal a v započatém polepšení setrval a šťastné zvítězil, na ten
úmysl pomodlí se vroucně, upřímně desátek pátý a poslední.

m.

Růženec slavný.
Rozjímání pro mládence a panny.
O b s a h. Nad slávu světskou sluší mládeži křesťanské vínek uple
tený 1. z pokory, 2. viry, 3. čistoty, 4. oddaností k rodičům
a 5. úcty k Marii Panně.

Úvod.
Třetí oddil svatého Růžence jmenuje se »Růženec slavný:
a sluje tak proto, poněvadž se v něm připomínají nejslavnější
události ze života Pána Ježíše i jeho blahoslavené Matky, totiž:
z mrtvých vstání Páně, jeho nanebevstoupení, sesláni Ducha
Svatého, nanebevzetí Panny Marie a její v nebi korunováni. A rů
ženec tento věnují vám, rozmílí jinochové křesťanští a panny kře
sťanské, abyste si z užitku tohoto rozjimáníatéto modlitby upletli
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duchovní vínek ku pravému okrášlení svého mládí a ku věčné
slávě. Vaše mladá mysl mnoho sní o všelijaké slávě světa, kteráž
se vám však v pozdějších letech objeví jako stín, jenž se kolem
vás mihal, který ale žádnou podstatou nebyl. Až více 9dospějete,
doznáte mnohého a trpkého zklamání v tom, čeho se od světa
nadíti domníváte. Všecka sláva světa jest jistě marnosti, a protož
zůstavuje ona jako nicotná marnost hořkost v duši těch, co se
za ní honili. Já, chtěje vám dáti výstrahu před touto'oklamávající
slávou, připomínám vám nejprve výrok sv. Pavla, jenž dí Gal. 5,
26.: »Nebývejme marné slávy žádostivic a následkem toho chci
vás vésti a ukázati vám krásnou korunu, ozdobenou nejvzácněj
šími drahokameny, po kteréž máte bažiti, abyste jí ozdobení do
sáhli opravdové slávy, která vás nezklame, aniž vám jakou trpkost
způsobí. Vy jinochové zakládáte si na bujaré síle své, ina pěkné
postavě,. na své obratnosti v díle, na svém umění a vtipu; také
snad někteří na majetnosti svých rodičů; mnohý i dokonce si za
kládá snad na některé své náruživosti, jak v ní pokročil. Aleo ta—
kovýrh věcech musím říci slovy Písma svatého Il. Paral. 26,
18., že »nebude to počteno vám k slávě od Hospodina Boha.c
Všecky ty věci vezmou za své a snad dost brzo, dřív než se na
dějete. —
Vy panny, zakládáte si mnoho na tělesné sličnosti, na
výběru a- hojnosti šatstva, na úpravě vlasů a hledáte v takových
zevnitřnostech svou slávu. Leč tu vám musím říci slovy žalmisty
Páně, že: »všecka sláva dcery královské< —-(řeknčme zde: dcery
podle Boha) »uvnitřa, to jest ve vnitřní, duševní sličnosti pozů—
stává. Dnes vás snad mnohý cení podle zevnějšku, avšak přijde
čas, kdy budete zkoumány podle duchovní zvedenosti a běda
vám, jestli tu neobstojíte. Bude vámi pohrdnuto! jestliže vás iro—
dičové jmenují a považují za svou korunu, za svou slávu, ti aspoň,
kteříž podle Boha jsou, nečiní toho pro vaše vzezřeníavůbec pro
zevní vlastnosti, nýbrž pro vaše nesmrtelné duše!
Protož dobře si vštěpte v pamět vyřčení sv. apoštola Pavla,
kterýž dí II. Kor. 1, 12.: »Sláva naše tato jest: svědectví svědomí
našeho, že v sprostnosti srdce a v upřímnosti před Bohem a ne
v moudrosti tělesné. ale v milosti Boží obcovali jsme na tomto
světč.<

Této slávy účastné by vás všecky rádi viděli vaši kře
sťanští rodičové i všickni dobře smýšlející lidé, a proto vás po
vedu dnes za Pánem ježíšem a za Jeho blahoslavenou Matkou,
abyste jich následujíce pravé slávy došli, nebot dí moudrý Sirach
Ecel. 23, 38.: »Veliká jest sláva následovati Pána.:
A na ten právě úmysl, abyste pohrdnouce světem, nalezli
toho, co vám k dokonalé slávě poslouží, obětujte zbožně tento
svatý Růženec.

Věřím v Boha.
Otče náš.

Zdrávas . . . .

\ kterýmyšlenínašepořádatiračiž,

Ježíš —který

řeči naše

říditi račiž,

kterýskutky našespravovatiračiž.

„

Otče náš.
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Desátek l.
ležiš, který vstal z mrtvých.
Z mrtvých vstání Páně jest nejslavnější událost ze života
Pána Ježíše. jím zvítězil Pán nad nepřátely, kteří Ho nechtěli
uznati za Boha, neboť jim Svým vzkříšením podal největší důkaz
Svého Božství, největší zázrak, na který se pořád před tím od
volával. jím zvítězil i nad smrtí, poněvadž smrt nad Ním více
moci neměla; a zvítězil konečně i nad ďáblem, jenž byl původce
smrti. Leč pohleďme, kterak Pán ježíš k tomuto vítězství přistou—
pil. Přistoupil k němu samým ponížením se! Přišel na svět jako
křehký člověk, nepatrně se narodil, v chudobě byl živ, lidem se
podroboval, lidem dal se pronásledovati, žádným leskem ani voj
skem se nehonosil, ano dal se jako nějaký zločinec zajati, vězniti,
mučiti, ukřižovati a vnepatrném hrobě pochovati. Než, at“mluvím
raději slovy sv. Pavla: >Kterýžto jsa v způsobě Boží, nepoložil
toho sobě za loupež, že jest rovný Bohu: ale sebe samého zma
řil, přijav způsobu služebníka, ku podobenství lidí učiněnavzpů
sobu nalezen jako člověk. Ponížil sebe. samého, učiněn jsa posluš
ným až k smrti, a to k smrti kříže.c Phil. 2, 6—8. jak hluboká
to byla pokora! Avšak tou právě dosáhl slávy: »Protož Bůh
povýšil ho, a dal jemu jméno, kteréž jest nad všeliké jméno.c v. 9.
Můžeš li, milý jinochu & panno křesťanská, míti většího dů—
kazu, že ne pýchou, ale pokorou dojdeš k pravé slávě? Než
ohlédni se jen k vůli ještě větší přesvědčenosti na vlastní zkušenost.
Kdy jsi ty jinochu více způsobil: když jsi ukládanou sobě práci
hrdě odmítal, aneb když jsi ji pokorně přijal? Když jsi se všemu
napomínání příčil, aneb když jsi se napomenutí podrobil? Když
jsi se v pýše své měl za bezvadného, aneb když jsi raději své
chyby uznával? Když jsi nižšími nadutě'pohrdl, aneb když jsi
se k nim srdečně přiklonil? — A ty, panno, kdy jsi měla větší
vážnost před lidmi: když jsi se svou řečí do všeho pletla, aneb
když jsi skromně mlčela? Když jsi se všude svou krásou, svým
šatem, svou výmluvností a jinými přednostmi do předu tlačila,
anebo, když jsi se raději v pokoře hledati dala.> — Nepamatujete—
liž se, že tenkrát, když jste se lidem hrdě neb neomaleně vnuco
vali, že se s pohrdáním od vás odvraceli, že šípy jejich uštěpač—
nosti tím více vás pálily, čím méně jste byli skromnými a pokor—
nými? Nepoznali—lijste, že se takovým jednáním lidem zprotivujete?
A když jste sevv tom poznali a za svou pýchu tak trestáni byli,
zdali jste nepoznávali marnost světské slávy? Tak jest! Uposlech
něte tedy a uvěřte výrokům Božím: »za pyšným jde ponížení:
ale pokorného duchem přijme sláva.< Prov. 29, 33. »Když budeš
pozván, jdi, posaď se na posledním místě, aby, když přijde ten,
kterýž tebe pozval, řekl tobě: Přitcli, posedni výše. Tehdy budeš
míti slávu před spolustolícími.: Luk. 14, 10. _Nebo »ponížení
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slávu předchází.< Prov. 15,
a-pokoře za Pánem ježíšem
k pravé slávě, kteráž záleží
vítězství nad ďáblem, na ten
první.

33. Abychom tedy v skromnosti
a Rodičkou jeho choditi se naučili
v dokonalém přemožení pýchy, ve
úmysl pomodleme se nyní desátek
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Promluvy k mládeži.
Řeč k studujícím na počátku Školního roku.
Drazí jinochové! Když ponejprv jste vstoupili vtěchto dnech
do této gymnasijní budovy, vítali vás spolužáci vejménu přátelství,
vítali vás zde vaši páni profešsoři ve jménu vědy.

Konečně při—

cházím ijá, abych uvítal vás, ale ve jménu ještě něčeho vyššího,
než je přátelství a věda: abych uvítal vás ve jménu Božím. Ve
jménu Božím vítám vás zde v této síni, která slovu Božímu, du
chovním exhortám je určena. Ve jménu Božím vítám vás v první
z těchto chvílí, ve kterých budeme zdvihati zraky svéa duši svou
do pravé vlasti její, odkud vyšla a kam se má opět vrátiti.
Přišli jste sem z různých obcí, různých stavů. Ale všechny
vás shromáždil sem v jedno jeden cíl — vaše vzdělání, vaše bu—
doucnost. A je ten cíl snadný? Je ten cíl, za kterým jste sem
přišli, blízký či daleký? 0, je to cíl věru nesnadný a pro vás
daleký, velmi daleký!
Pluje plavec k cíli dalekému, před nímž tolik nebezpečí: tu
skalisko, tu dravec mořský, tu bouře ——každou

chvíli může se

na něho vyřítiti záhuba. A před očima jeho roste jen mlha, jen
dálka — a on přece se neleká, přece se nevrací, neboť jeho dů—
ležitý, kýžený cíl tane mu na mysli a pobádá ho ku předu a ku
předu.
Každý z vás, milí jinochové, je podoben onomu plavci. První
odraz od břehu předešlého života jste již učinili a octli jste se
v proudu života nového. Ale teprve jste na začátku! Ten cíl váš
ještě daleko, že teprve po několika letech můžete k němu dospěti.
A máte jen jediný z vás jistotu, že tohoto cíle šťastně dosáhnete?
Ni jediný z vás! Těžký & daleký cíl máte před seboul
Ze však těžký a daleký cíl váš — má se proto snad zmoc
niti vás malomyslnostř Ne, nikdy! Vždyť znáte slova předního
básníka našeho, Sv. Cecha: Malý je jen ten, kdo má malý cíl!
A cíl váš je veliký a to musí vaši práci, vaši snahu vaznášeti,
posilňovati. e překážky jsou na cestě vaší, to nelekej vás, nebot'
cíl, kterého dojdeme bez překážek, bez námahy, ten netěší! Ale
cíl, kterého dosáhneme vytrvalou prací, napjetím všech sil svých,
takový cíl těší & snahu po dosažení jeho stokráte oblažíaodmění.
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Tak budiž i, drazí jinochové, u vás! Za svým cílem! To
budiž heslem vaším! Ale k tomuto dalekému a krásnému cili
svému dospějete jen, budete—li vedeni dvěma anděly strážnými.
A jména jejich jsou: pilnost a mravnost. jestliže ty vás povedou
na cestě vaší, nikdy neklesnete, nikdy nezbloudíte, každou pře
kážku přemůžete. A proto: chci býti pilným, chci býti mravným!
——slibte každý na počátku cesty své. Slibte tak k vůli Bohu,
slibte tak k vůli svým rodičům a slibte tak k vůli sobě!
Slibte býti pilnými a mravnými k vůli Bohu. Nebot' Bůh,
jenž řídí osudy celých národů i jednotlivců, řídil i život váš tak,

abyste nastoupili tuto cestu novou, abyste, dosáhnuvše jednou
cílc svého, vzděláním a stavem svým povýšeni byli nad jinými
jako lux super montem posita, abyste svým vzděláním stali se
lepšími ostatních, abyste byli jejich vzorem, jejich blahem a po
žehnáním. Vůlí Boží jste tedy z mnohých a mnohých jiných kcíli
tak krásnému vyvolení. A kdyby vám kdokoli, třeba žebrák, radil,
co je k prospěchu vašemu — jistě byste uposlechli — a vůle Boží
byste neuposlechli? Bůh určil vás a chce vás vésti k cílikrásnému,
——vy byste ruku svou, kterou chce Bůh vésti, Mu nepodali, na cestě

se zastavili? Nikoli, takovým nevděčníkem nebude snad nikdo
z vás! Každý z vás chce jistě slíbiti k vůli tomu Bohu dobroti
vému: chci býti pilný, chci býti mravný! A jestliže k vůli Bohu
tak slíbíte, Bůh tehdy, kdy pro mnohé překážky ochabovati budou
síly vaše, pošle vám pomoc Svou s hůry.
Sv. Krištof zasvětil život svůj přenášení lidí přes řeku právě
na místě velmi nebezpečném, kde ještě mostu nebylo. Za bouřlivé
noci slyší klepati na své dvéře. Otevře a vidí nahé, zkřehlé dítě,
které chce na druhou stranu rozvodněné řeky. Sv. Krištof nutí
je, aby u něho přespalo, ale dítě chce dále. Světec líčí'mu hroznou
bouři, tmu, nebezpečí utonouti, ale dítě stojí na svém, chce dále.
Sv. Krištof béře je tedy na ramena a odváží se s ním přes řeku
rozkacenými vlnami. Ale čím dále s ním postupuje, krok za krokem
vždy zdá se mu, jako by bylo dítě těžší a těžší. Světec napíná
všechny své síly — dítě je těžší více a více. Světec zastavuje se
uprostřed řeky a táže se: »Víš-li, že jsi se stalo těžkým jako celý
svět?! »Nediv se,a odpovědělo dítě, »vždyť ncseš toho, který
stvořil svět le

Co chce nám tato krásná legenda říci? Chtěj, a Bůh ti po
může! Sv. Krištof chtěl & unesl Krista Pána, ač se tento učinil
těžkým jako svět. On chtěl, a Bůh mu pomohl. A proto i vy
chtějtc dále k cíli svému a Bůh vám pomůže, on vám dá síly
heroů, že se vám bude zdáti každá překážka malou a nejtěžší
práce a námaha sladkou.
Slibte, že budete pilni a mravní i k vůli rodičům svým.
Uvažte, co k vůli vám již nocí probděli, co k vůli vám se nasta
rali, jak i poslední krejcar si odeprou, aby vám jej mohli poslati,
jak sami i nedostatek rádi trpí ——
jen abyste vy ho netrpěli! Ne
uvažovali jste ještě o té lásce otcovské a mateřské?

—744_
V tyto dny mluvil jsem s otcem jednoho z vás, aten pravil:
»Ještě týden není odtud pryč—a já při každém kroku ho hledám,
všude mi schází, stále je mi po něm teskno a čím dále tím více
— zdali pak i on vzpomíná na nás tak, jako my na něho?
A slza zaleskla se mu v oku. Taková je láska vašich rodičů kvám.
A vy byste snad chtěi státi se jí nehodnými;> Vzpomeňte ještě
na dobrou svoji matičku! Každou chvíli přála by si vás viděti,"
míti křídla a jako pták letěti rychle k svému synáčku, k své na—
ději a chloubě __ a kdyby se tak mnohdy stalo — co by uvi
děla.> Nebohé, zklamané srdce mateřské! K synu by pospíchala
s radostí, ale od něho s žalostí, k němu rychle, ale od něho by
se vracela zdlouha! Drazí jinochové! Takovým nevděčníkem nesmí
býti nikdo z vás! jejich lásku musíte splatiti zase láskou a slíbití:
I k vůli těm svým dobrým rodičům chci býti pilný a mravnýl
A slibte tak i k vůlí sobě! "Neboť — pro koho budete pra
covatiř Pro sebe! Přičiníte-li se a dosáhnete svého cíle, budete
míti z toho největší radost a prospěch vy sami! Jestliže nedba—
losti nebo v mravech svedení padnete na své cestě ——
budete míti
z toho největší škodu jen vy, největší žalost jen vy. A ti, kteří
vás svedli, vám nepomohou, ale vás opustí a snad se ještě vy
smějí! Vzpomeňte na mnohé jiné pilně a mravně žáky! jak jsou
šťastni! Takové příklady at vás povzbuzují! Vzpomeňte však i na
mnoho jiných, kteří svou vinou padli a způsobili nenapravitelnou
hanu a neštěstí sobě i svým rodičům! Takové příklady at vás od

strašujíl
Nuže, milí žáci ! Dnes, kdyjste prvé shromážděni zde v Kristu,
dnes, kdy v duchu daleký svůj cíl jste si představili a svou sla—
bost poznali »—na obraz toho Ukřižovaného před sebou pohléd
něte s prosbou o pomoc a k té prosbě přidejte i svůj slib: chci
býti pilným, chci'býti mravným! jemu tak slibte, neboť když
byste sobě jen tak slibili, málo byste slíbili! Slíbíte-Ii tak Bohu,
nejvíce slíbite: Chci býti pilným a mravným k vůli Tobě, ó Bože,
k vůli svým rodičům, k vůli sobě samému! Chci se dáti vésti od
píle a mravnosti, od těchto dvou andělů strážných, abych na da
leké cestě své za svým cílem nezbloudil a neklesnul, ale dospěl
k radosti T vé, svých rodičů i radosti své k časnému i věčnému
štěstí svému. Amen.
Fr. Vaněk, kaplan &exhortator gymn. v Pelhřimově.

l.)-isty vědecká.

ease
() správě zádušního jmění.
Hlavnějši sem spadající předpisy a ustanovení.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

B) 0 hospodaření se zádušním jměním.
(Pokračování).

jmění veřejných

kaplí

a soukromých, od obcí založe

ných kostelů, které podléhají patronátu a dozoru těchto obcí, má
se spravovatí jako jmění jiných kostelů a k správě té dohlížetí
náleží úřadům politickým z důvodu nejvyššího dozoru státu
i k takovým kostelům i jejich veškerému jmění. Z té příčiny po

vinny jsou takové obce každého roku o jmění řečených ko
stelů a kaplí řádné účty skládatí a je se všemidoklady pří

slušnémuduchovnímu

správci

k prozkoumánízasílatí, aby

se nabylo o dotyčném zádušním jmění řádného přehledu a za
bránilo
se každému libovolnému upotřebení jeho. ——Zádušní
účetní takových kostelů a kaplí, jehož může obec sama jmeno
vatí, má právo na zákonnou odměnu za vedení účtů a podléhá
všem trestním ustanovením, o zádušních účetních platnost ma
jícím, když by se dopustil u vedení účtů nepřístojností nebo mal
versace.1) Výnos českého místodržitelství ze dne 20. dubna 1837
č. 15.521. — Bísk. vikáři mají o kánonické vísítací
a) o sta vu těchto kostelů a kaplí jak náleží se pře
svědčíti,
') Ve správě takových kostelů a kaplí bývaji, bohužel, mnohé vady
a nepřístojnosti, jež jsou s tímto i s jinými vládními nařízeními v plném
odporu. Proto je na příslušných činitelích, aby i k těmto, často opuštěným

posvátným budovám, bedlivě
v čas odstraniti hleděli.
Rádce duchovní.

dohlíželi

& vyskytlé vady v jejich správě
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b) leží-li, jak se pohříchu často stává, jejich jmění ladem,
o jeho rychlé zúro čení se postarati;
.
c) jsou—lipři takových kostelích nebo kaplích zřízeny m ešní

fundace,

aniž by nadačním listem byly opatřeny,“) zdělání

jeho dle platných předpisů bez odkladu zaříditi; bisk. vikáři mají
dále:
'
a') jak sluší vyšetřiti, zdali jsou dotčené mešní fundace

řádně zaznamenány a náležitě se odsluhují; majímíti
i k tomu bedlivého zřetele,

e) zdali maji takové kostelya kaple řádnězdělaný inventář
a ne-li, náleží jim o jeho upravení pečovati;
f) posléze mají vikáři toho dbátí_ aby vtom

ohledushledanévady a nedostatky

neb onom

bylyzáhyopraveny.3)

Týž místodržitelský výnos.
Mešní nadační kapitály mají patronátní úřady ve sroz
umění s diecesnim úřadem (bisk. konsistoři) zúročovatiui) Dekret
českého gubernia ze dne 9. června 1841 č. 29.703.
Patronátní a městské úřady mohou přijímati .výpqvědi půj—
čených zádušních kapitálů náležejících fondům a pokladnám, pod
jejich správou nebo patronátem stojícím, bez guberniálního po
volení, při čem zůstává patent'ze dne 18. října 1792 ohledně (no
vého) zapůjčení takových kapitálů v plné platnosti, Dvorní dekret
ze dne 30. dubna 1847 č. 7134, sdělen gub. nařízením ze dne
16. května téhož roku Č. 28719.
Po rozumu dvorního dekretu ze dne 7. července 1808 číslo
13.358 a ze dne 1. března 1827 č. 5401, jakož i dle guberniál
ního dekretu ze dne 20. prosince 1833 č. 56.317, mohou krajské

úřady (c.k. okresníhejtmanství.na zádušní

stavby, kostelní

potřeby, paramenta, hudební nástroje a pod. se svolením bisk.
ordinariátů čáStku až do 100 zl. konv. m.z běžných
kostelních
příjmů povoliti. Dekret českého gubernia ze dne 8. listop. 1839
č. 57.750. —- Rozhodnutím praesidia c. k. místodržitelství českého
ze dne 2. listopadu 1865 č. 2938 zvýšen byl tento obnos na

500 zl. r. m. pro všechny kostely bez ohledu
*) Bez řádně zdělaného

& úředně stvrzeného

na patronát a
nadačního listu hrozí

mešní fundaci nebezpečí, že se na ni během času úplně — zapomene. jak
se pohříchu i u samých farních kostelů nejednou stává! Platí i zde plnou
měrou: >Talis est memoria humana, ut torpescat, nisi res iterum iterum
que renovetum
“
„) Jaké tu pole vděčné i záslužné činnosti! Ostatně rozumí se samo
sebou, že mají bisk. vikáři všecky shledané vady a nedostatky ve visitační
správě jak sluší vytknouti, by mohla se zakročenim bisk. konsistoře žádoucí
náprava v čas vykonati. jak se nyní kanonické visitace odbývají, při nichž

2 pravidlaanistarožitnéfiliální kostely

se neprohlédnou,

to okolnosti třeba nemálopřičisti často chatrný

a zuboženy

kteréž
stav

těchto kostelů, mine se toto moudré a i nyní velice časové nařízení nazvíce
s účinkem, čehq jest v zájmu dobré věci jen litovati.
') jak zkušenost uči, nešetří všecky patronátní správy tohoto důleži
tého nařízení, co bývá nejednou na škodu jměnínadačniho, zvláště nechá-li

se nadační jistina mnohdy po dlouhý
ladem ležeti!

čas proti

platným ustanovením —

—74.7 _
zároveň stanoveno, že může tento obnos vzat býti i ze zádušní
pokladny filiálních kostelů, s tak zvanými kostely mateřskými ka
nonickým svazkem spojenýchř')

Cistýroční užitek z honby, vypadajícína pronajaté

zádušní
pozemky, náleží dle guberniálního dekretu ze dne
28. června 1849 z. z. č. 98 výhradně kostelu, kterážto okol
nost má býti vždycky mezi výminky pronajetí pozemků pojata.
Z té příčiny nemohou nájemci zádušních pozemků žádného ná
roku činiti na nějaký podil z užitku honebníhof) Výnos českého
místodržitelství ze dne 29. června 1870 č. 20746. — Obvody ho

nební nemají se tvořitidle obcí místních

a katastrálních,

nýbrž dle osad; jde-li o přikázaní některého pozemku k ob—
vodu honebnímu, jest rozhodující okolnost, ku které osadě ten
neb onen pozemek náleží. Rozhodnutí správního soudu ze dne
8. listopadu 1889 č. 2669.
Zbožné odkazy (legáty) mohou se dle % 685 obč. zákona 7)

ihned žádati. Složí-li dědicové odkázaný kapitál na mešní na
daci teprv později, mohou se od nich žádati úroky z této nadace

ode dne úmrtí závětce (fundátora) a ne teprve ode dne ode
v z d á ní p o z ů stal 0 st i, třeba ale, aby zástupce kostela, zvláště
patron (patronátní úřad), jakmile jménem kostela odotyčném od—_
kazu obdržel uřední vyrozumění, v základě; 685. obč. zákona
u pozůstalostního úřadu (u příslušného soudu, který pozůstalost
projednává) učinil oznámení, že legát přijímá a za jeho vyplacení
žádá s prosbou, aby dědicové byli o tom vyrozumění. jestliže
tudíž patronátní úřadové takové zbožné odkazy (na mešní fundace)

přijímají,aniž by brali zřetele k nezaplaceným
od dědiců
úrokům
z těchto odkazů, povinni jsou za toto nedopatřenis)
“) Připomenuto budiž, že výnos c. k. ministerstva kultu ze dne
9. dubna 1870 č. 2969 a výnos c. k. místodržitelství ze dne 12. Června 1876

č. 30.878 mluví p o uze o stavb

ách kostelních a farních, na něž mohou

politické úřady první stolice potřebný výdaj až do 500 zl. r. m. ze zádušní

pokladny se svolením bisk. konsistoře povoliti; o pořízeníparamcntů,

jež přec také patří ke »kostelním potřebámc, se tyto výnosy nezmiňují, což
působivá v praxi často obtíže a vede i k nemilým kontroversim. Nemají-li
si citované vládní výnosy odporovati, třeba stanoviti, že byly dřívější výnosy
poslednějšimi bud' změně ny, potažmo na úkor dobré věci -—z ruš e ny,
aneb, že si vyšší politické úřady povolení nákladu na potřebná paramenta
zvlášť vyhradily.
“) jest žádoucno, aby se při pronajímání zádušních pozemků patro
nátními úřady tohoto ustanovení, jak sluší, šetřilo. aby'zádušní pokladna ne

byla zkrácena. — Formulář

dách z r. 1870, str. 255 & nn.

najimacího protokolu tištěn je v cit. kurren

7) Zmíněný šzní: »OJkázal-li pořizující někomu nějakou věc z po
zůstalosti a práva k ní se vztahující, nějakou malou odměnu čeledi, aneb
něco na s k u t k y n á b o ž n ě, může Odkazovník odkazů těchto ih n e d

žádati, jiných odkazů ale teprve za rok po smrti pořizujicího(
l') V ohledu tomto pokulhává bohužel správa zádušního, potažmo na
dačního jmění. nemálo za vládními předpisy, vykazujic mnohe vady a nedo
statky, jež jsou tím vážnější, že mnohdy vinou patronátního úřadu po celou
řadu let trvají. jsou, bohužel, případy, že uplynulo ne jedno, ale několik
desítiletí
od smrti závětce, než byl jeho odkaz na mešní nadaci vzdor
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kostelu náhradou, an jim přísluší, kostel zastupovati. Nemohou-li
od stran, k placení úroků povinných, úroky vymoci, musí je
kostelu sami nahraditi.9) Výnos českého místodržitelství ze dne
8. května 1873 č. 21.502. Srovn. též gub. nařízení ze dne 28.1isto—
padu 1828 č. 5413 & místodržitelský výnos ze dne 10. září 1866
č. 26.442. Viz ostatně též st. 292 pod bodem a—c.

Menší nadací kapitály, které k zakoupení státních dluhopisů
nepostačují a pro svou nepatrnost ani k uložení na reálné hypo

théky se nehodí, mohou se ve spořitelnách,

úředněschvá

lených, na úroky ukládati, spořitelní však knížka musíbýtiřádně
vinkulována
a v zádušní pokladně uložena. Rozhodnutí česk.
místodržitelství ze dne 10. března 1874 č. 11.514. Srovn. cit. ord.
list díl [. str. 144.

Obnáší—lí
splacený zádušníkapitál méně než sto zlatých,
může patronátní úřad vyhotoviti sám výmazné vyjádření, aniž je
k tomu třeba schválení biskupa a řízenízemského.9) Norm. výnos
českého místodržitelství ze dne 2. listopadu 1865 č. 2938.
Náleží-li vyvazovací obligace kostelu ifaře, mají býti na
zadní straně oba podílníci náležitě pojmenováni. — je-li státní
dluhopis na jméno kostela, fary, fundace, nebo na jméno všech
patronátních far vinkulován,“') mají se na takovém a vůbec na
v š e ch s p ole č n ý ch státních dluhopisech jednotliví p o dí l

nici s příslušnými

částkami

na zadní straně dluhopisu

řádně vyjmenovati. — Kde jsou farní pozemky prodány kostelům,
farám, školám, drahám atd, mají politické úřady k tomu dohlí
žeti a řízení zemskému průkaz o tom podati, že splacené peníze jsou

dle zákona na úrok uloženy, aneb že jsou za ně státní
dluhopisy
pořízeny. V poslednějšímpřípaděmáse itoho

dbáti, aby menší kupní peněžité zbytky k rukám farních obročí
byly zúročeny a pojištěny. Výnos ministerstva vnitra v doroz
umění s ministerstvem financí ze dne 29 prosince 1874 číslo
14.736.

Veškeré

státní dluhopisy & cenné papíry, náležející ke

kmenovému jmění kostelů, mešních nadací a farních obročí mají
všemu naléhání na urychlení věci řádně vypořádán a mešní nadace za spásu
jeho duše — konečně zřízena! Ano stalo se již nejednou, že takovými po
litování hodnými průtahy na celou věc se konečně ——
zapomnělo a mešní
nadace nebyla vůbec — zřízena! Jakou zodpovědnost uvalili na se ti, jichž

vinou byla mešní nadace tak pozdě uskutečněna nebo dokonce opome
nuta, a kterou chtěl závčtce svou spásu nejen pojistiti, ale i urychliti!

9) Kvitance na. splacené zádušní kapitály osvobozeny jsou od kolku.
Zák. ze dne 31. března 1875 č. 52 ř. z. mají od faráře býti podepsány a okres.

hejtmanství ke koramisaci zaslány. Okružník česk. místodržitelství ze dne
31. května 1875 Č. 26.871.

'") Tento způsob vinkulování se mimo jiné i z té příčiny neodpo—
ručuje, že v pádu nutné dcvinkulace a prodeje takového dluhopisu (na př.

na opravu kostela, fary atd.) přijdou o úro ky .za jistou dobu i ti p o
dílníci na dluhopise, kteří nebyli nucení dluhopis, potažmosvůj podíl,
prodati. Mimo to stěžuje se tím i zdělání' účtů a trpí přehled
k a ž d 6 h a kostela.

o jmění
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býti ř á d n č Vi n k ulo v á n y. “) Výnos českého místodržitelství
ze dne 31. května 1875 č. 26.871, 13. června a 21.července 1881
č. 19.741 a 2995; ministerstvo kultu ze dne 8. ledna 1880 č. 17.772.
Srovn. též gub. dekrety ze dne 28. prosince 1821 č. 59.628 a ze
dne 23. února 1833 č. 2041. — Aby vinkulování státních dluho
pisů, jež mají se pro kostel nebo některé mešní nadání poříditi,

bylo správné,
mají patronátní úřady k tomuto účelu ustano
vené nebo odkázané peněžité obnosy bisk. konsistoří m zasí
lati, čím se zároveň potřebný dozor v příčině zúročování kostelních
a nadačních kapitálů docílí. Výnos téhož místodržitelství ze dne
10. října 1866 č. 26442. "3) ——Aby

vinkulum

státního,

mešním

nadacím náležejícího dluhopisu bylo náležité, třeba mimo kostel,
při kterém nadace“ je zřízena, udati .na dluhopise též jméno

fundátora a jméno toho, za něhož byla nadace

zřízena. '“) Totéž místodržitelství dne 12. dubna 1886 č. 1135.
Zádá-li se za státní povolení k zamýšlenému (dalšímu) zava
zení (zadlužení) jmění zádušního nebo obročního, po případě též
klášterního, třeba vždy k žádosti připojiti podrobný, od biskup
ského ordinariátu potvrzený, v ý pis v š e ch dosavadních na onom
jmění již váznoucích dluhů bez rozdílu, zdaž k dluhům těm bylo
dle platných předpisů státního svolení třeba čili nic. Pokud při
sluší zemské politické správě dle ministerského nařízení ze dne
20. června 1868 (ř. z. č. 162) dávati povolení k dalšímu zavazeni
dotyčného jmění, třeba ji k veškerému dosavadnímu zavazení to
hoto jmění jak sluší přihlížeti. po případě žádané povolení (k nové
oneraci) odepříti, když by hrozilo nebezpečí, že by se kostel,
farní obročí nebo klášter novou půjčkou již příliš zadlužily. Naří
zení ministerstva kultu a vyučování ze dne 2. února 1882 č. 344
(sděleno místodržitelským vynesením ze dne 2. března 1882 číslo
30.307). ——Zavazení církevního statku bez šetření zákonitých

předpisů má býti prohlášeno za nepla

tn é. Výnos ministerstva

kultu ze dne 20. červa 1860 č. vl. ]. 162. Srovn'. též shora uve
dený patent ze dne 5. října 1782. (jaksch, díl 3. str. 397).

jde-li o prodej církevního majetku. jehož cena sto zlatých
rak. m. přesahuje,
třeba podati žádost, patřičnými doklady
") Příčiny toho jsou na snadě. ]e-li na př. vinkulovaný cenný papír
státní los, jenž byl vytažen, a bylo-li po delší čas opomenuto, výhru vy
zdvihnouti, byla tím patrně zádušní pokladna zkrácena a příslušný patronátní
úřad je povinen, zádušní škodu nahraditi. Totéž platí, opomenul-li patronátní
úřad, jak se bohužel'často stává. vyzdvihnouti slosované zas-ta v ní listy
hypoteční banky království Českého, náležející kostelům, mešnim fundacím
nebo farním obročim, jak bylo ve více případech zemským řízením rozhodnuto.
'“) Byl-li státní dluhopis—nedobře vinkulován, může býti vinkulum na

druhé straně

dluhopisu opraveno, kterou opravu má příslušný patronátní

& farní úřad svým podpisem potvrditi a podpis svou pcčetí opatřiti. Výnos
ministerstva kultu ve srozumění s ministerstvem íinancí ze dne 10. srpna 1860
Č. 11.424. _Viz též str. 291.

") Rádné vinkulované státní dluhopisy pro kostely, nadace ipro farní

obročí mohou býti iprostřednictvím c. k. poštovní

spořitelny

ve Vídni

zakoupeny. Výnos českého místodržitelství ze dne 16. června 1889 č. 4.4.47?
ex 1888.
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opatřenou, biskupovi, který má ji s vlastním dobrým zdáním po
litické zemské správě a tato ministerstvu kultu k schválení sděliti.
Nařízení min. kultu ze dne 20. června 1860 č. 8950 a ze dne
25. března

1883 č. 4463.

——

Týká—li se zamýšlený prodej pozemků kostelních, farních
nebo klášterních, třeba je k tomu vedle povolení církevního též
povolení státního; k žádosti náležitě odůvodněné třeba přiložití
úředně stvrzenou výměru pozemků s řádným udáním ceny, za
kterou byly pozemky ty odhadnuty. Výnos min. kultu ze dne
25. března 1883 číslo 4463. Srovnej provinc. synodu pražskou
tit. VIll. cap. I.
jde-li o uzavření kupní nebo nájemné smlouvy, týkající se
zádušních nebo farních pozemků, jejíž schválení zemské vládě
přísluší, třeba před uzavřením smlouvy a před zděláním původ

níchsmlúvníchlistínpříslušnénávrhy vyššímu místu v pravý
._čas ku schválení předložiti, co se má politickýmokresním
úřadem patronátním správám přísně připomenouti, ježto se již
vícekráte stalo, že byly místo tčchto návrhů již řádně vyhoto
vené a všestranně podepsané, někdy dokonce i do pozemkových
knih vložené původní smlouvy k potvrzení předloženy,co by
vedlo mnohdy k nemalým nesnázím, zvláště tehdy, když by pro

právní

překážky

taková smlouva potvrzena býti nemohla.

Výnos česk. místodržitelství ze dne 27. července 1887 č. 62.214
a ze dne 17. října 1889 č. 89.800.
Vyvazovací listiny, náležející bud' kostelům nebo farním

obročím, mají se náležité a v čas zúročovati,

jinak odpovídá

z toho příslušný patronátní úřad a povinen je náhradou. „) Okružník
česk. místodržitelství ze dne 31. května a 6. října 1875 číslo
26.871 a 52.612, obnoven výnosem ze dne 17. července 1884
č. 18.688.
Vyzdvižené jistiny za slosované vyvazovací obligace, náleže
jící kosrelům, farám, klášterům a jiným duchovním korporacím,

mají se po výplatěvždy v šesti týdnech

znova na úroky

u k láda tí (normální nařízeníc. k. místodržitelství ze dne 11. května
1875 č. 26871).

Na dodržení této šestinedělní

lhůty k novému zúročení

zádušních jistin patronátnímí a vojtovnííni úřady mají politické

správníúřady přísně dohlížeti,

by se předešloveškeré ztrátě

") Výslovnč budiž zde připomenuto, že dle nařízení praesidia česk.

gubernia ze dne 28. listopadu 1828 č. 5413 odpovídají

vik áři a d u—

chovní správcové z toho, aby žádný kostelní kapitál ne

zůstal

ladem

ležeti.

Jakmile by o tom zvěděli. mají dle nařízení bisk.

konsistoře královéhrad. ze dne 15. listopadu 1866 č. 4677 bisk. ordinariátu
oznámení o tom učiniti. -— Dle vynesení c. k. místodržitelství ze dne
15. dubna 1891 č. 37 537, jež stalo se s—vědomím c k. ministerstva kultu

(výnos ze dne 27. ledna 1891č. 22.770:jsou církevní

orgánové

po

vinni, k jmění zádušnimu dohlížeti, pře-insy v této včci'platné přesně za
chovávati, zejména ka'ionickou visitaci kazdéno roku svědomitě konati, vý—
sledek její příslušným úřadům sdělovatí; okresní vikáři mají povinnosti
svého úřadu horlivě plnili.
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úroků.
S tímto obojím připomenutím mají tyto úřady země
panské svolení k vyzdvižení dotyčných jistin všem súčastněným

stranám &správám zádušního jmění sdělovati a jim šestinedělní
lhůtu k prokázání o opětném uložení řečených listin sta
noviti.15) Výnos českého místodržitelství ze dne 5. března l888
č. 110.166.

Přejde-li patronátní statek na jiného držitele a patrona,
má okresní hejtmanství v zájmu uspořádáníprávních poměrů

mezi bývalým patronem a jeho v_patronátě nástup

cem přiměřeným vyhlášením veřejně oznámiti, že obě strany mají

toho vůli, požádati místodržitelství za zjištění

stavu jmění

zádušního a jak se dosud s jměním tím hospodařilo,

po případě aby se zjistilo. zdali není bývalý patron záduš

pokladně náhradou povinenm)

místodržitelství bez odkladu potřebné

ní

Na žádosttakovouzavede
šetření.

Vynesením

tímto neobmeznje se nikterak povinnost státních úřadů, aby po
rozumu „*38 zákona ze dne 7. května 1874 tř. 2. č. 50) konali

každé chvíle, pokládají-lito za nutné, potřebný dohled
k správě

zádušního

jmění,

po případě, aby podali řízení

zemskému vdotyčné záležitosti vhodné návrhy. ") Vyhlášení česk.
místodržitelství ze dne 15. dubna 1891 č. 37.537.

eee

O právu patronátním.
Píše Ladislav Seidl.
(Pokračování)

B) Therapie práva patronátniho v užším' smyslu.
Výše řečeno bylo, že vady při vykonávání práva patronát
ního v užším smyslu vyskytují se hlavně při plnění povinností,
které patronům uloženy jsou. _—
*) Přes toto a jiná, již v době dřívější vydaná, vládní nařízení ne
chávají mnohé patronátní úřady zádušní i fundačni jistiny často dlouho
Iadem ležeti, poněvadž příslušní činitelové na dodržení zemským řízením
stanovené lhůty, jak sluší a jakož jsou povinni ——
nenaléhaji:
.
'“) Dle rozhodnutí správního soudu ze dne 29. září 1897 č. 5021 je

patronátní úřad povinen zavinilou

ztrátu

z vlastního nahraditi.

úroků

z jmenovanýchjistín

17)Důležité toto vyhlášeni, jehož mělo by se vždy náležitě v zájmu

zá

duš ního jmění šetřiti, sděleno bylo se všemi politickýmiúřady první
stolicejako »opatřeník ochraně a pojištění zádušního jmění v při
padě změny v osobě patronac, aby se předešlo v čas možnému p oško

zeni církevního majetku vůbec a nezákonitých výpůjček zvlášť,
jakého tento majetek tu a tam již utrpěl. Srovn. též výše uvedená vládní
nařízení, mající za účel ochranu zádušního jmění, na př. gub. nařízení ze dne
29 března 1800 č. 4472; výnos česk. místodržitelství ze dne 29. dubna 1856
Č. 13.904 a j.

'

'
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Ku povinnosti patronově, že má chrániti práva kostela a bene—
íicia, nelze než vysloviti přání, aby všichni patronové tuto povin
nost plnili.
Nestačí však jen vysloviti takové přání vzhledem ku povin
nosti patronů, že mají přispívati na opravy kostelů a far. Proti
mnohým- patronům, kteří jako na posměch všemu právu nechá
vají budovy, jimž mají býti patrony, v nejsmutnějšim stavu a ne
dbají rozkazů vyšších úřadů, mělo by se nastoupiti prostředky
přísnějšími. Je-li možno stavěti novou školu na útraty obce, která
dobrovolně ji vystavěti inechtěla, proč by nemohly státní úřady
podobně zakročiti proti nedbalému patronovi? Nynější provádění
řádu konkurrcnčního jest velmi často příliš mdlé, a proto musíme
se domáhati provádění účinnějšího, aby přestalo to neustálé od
kládání a protahování, jednáli se o opravu kostela neb fary, jak
to bohužel na mnohých místech se děje.
]akási aspoň oprava konkurrenčního řádu stala se zákonem
ze dne 31. prosince 1894 (viz Ordinariátní list diécese králové
hradecké díl V. str. 350). Až do vydání tohoto zákona- byli
mimo záduší a patrona povinni přispívati na potřeby katolických
farních obcí tedy i na opravy kostelů a far jenom ti katolíci,

kteřív příslušné farní obci skutečně

bydlili.

Toto ustanovení

mělo ve mnohých farnostech velmi stinné stránky. Tak na př.
v jisté farnosti jest patronem kostela zámožný velkostatkář, pa
tronem fary Náboženská Matice. Na farní budově konaly se
před vydáním výše vzpomenutého zákona opravy za 3520 zl.
Z, toho měla platiti Náboženská Matice jako patron 2837 zl, far
níci 683 zl. Než osada jest malá, čítajíc asi tisíc duší; mimo to
v obci farní jest největším poplatníkem patron kostela, který
platí tam polovinu všech daní, v jiné přifařené obci platí jiný
majitel velkostatku tři čtvrtiny daní; konečně pak jest ve farní
osadě několik statků, jejichž majitelé dali polnosti v nájem a od—
stěhovali se do města. Jak se tedy mělo zaplatiti 683 zl. na opravu
fary? Největší poplatníci, totiž majitelé dvou velkostatků a něko—
lika pronaj tých usedlostí neplatili ničeho, poněvadž ve farní obci
nebydlili,
tak padlo celé břemeuo na ostatní méně zámožné
a nečetné poplatníky, kteří platili na opravu fary přirážku více
než šedesátiprocentní. Lze tedy snadno pochOpiti, že s tím příliš
spokojeni nebyli, a že nevole jejich i na duchovního správce, ač
on tím vinen nebyl, se obracela.
Dle zákona ze dne 31. prosince 1894 platili by však nejen
farní osadníci ve farní obci bydlící, ale i ti katolíci v této obci—
nebydlicí, kterým jest předepsána pozemková nebo domovní daň
2 usedlostí ve farním okresu ležících, anebo že tam mají nějaký
závod průmyslový, z něhož daň platiti povinni jsou. Proto by ve
výše uvedeném případě náleželo menším poplatníkům z obnosu
683 zl. zaplatiti jenom asi tolik, co by obnášela přirážka asi
20 procent.
Toto ustanovení zákona uvádíme proto, poněvadž přijistém
kommissionelním jednáni vyslovil c. k. úředník své mínění, že tento
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zákon vztahuje se pouze na uhrazování potřeb kostelních na př.
-— nákladu na svíce, víno. služebníky chrámové atd, nikoliv
však na uhrazení nákladu na stavby neb opravy kostela neb fary;
v té příčině platí prý starý řád konkurrenčni. Ze toto mínění
jest mylné, přesvědčíme se snadno, pročteme-li v časopise »Corre—
spondenzblattc stati, které líčí, jak výše jmenovaný zákon projed
náván byl v kommissi na říšské radě. Právě proto, že při stavbách
a opravách far a kostelů starý zákon se neosvědčoval a že právě
v Haliči tyto stinné jeho stránky byly nejvíce pozorovány, vydán
byl na ponuknutí zemského sněmu haličského zákon ze dne
31. prosince 1894. Dobře bude, když duchovní správce při kommis
sionelním jednání. týkajícím se opravy kostela neb fary, na tento
nový zákon poukáže. Menší poplatnícibudou ochotnější ku pla
cení, budou-li věděti, že s nimi přispívati budou na opravu i ti,
kteří v té obci nebydlí, ač tam jiné c. k. dané platí.
Nejvíce vad naskýtá se však při nynějším způsobu správy
jmění'zádušního. Výše bylo řečeno, že proti znění práva církev
ního vykonávaji tuto správu úřady patronátní, a že při tom práva
duchovního správce mnohdy úplně ignorují. Farář bývá proti
tomuto pašovství patronátních úřadů takřka bezmocný. Vystoupí-li
proti některému přehmatu, hned jest rozhlášen jako nesnášelivý,
pokoj a dobrou vůlí rušící. Ano tak daleko to na některých mí—
stech dospělo, že si patronátní úřady výtky farářovy nevšímají,
že na dopisy jeho odpovědi nedávají. Ovšem může se farář k vyš
ším instancím obi'átiti, ale komu pak jest milo s patronátním
úřadem stále se souditi? Vždyť i páni spolubratří třeba jen žertem
doberou si svého druha, který rád rekuruje, třeba každý rekurs
v hrál.

y _. Proto třeba jest domáhati se toho, aby přestal nynější ne
zákonitý stav, aby správa jmění zádušního vrácena byla Církvi.
Má-li každá nepatrná společnost právo jmění své sama si spravo
vatí, proč by to právo nemělo popřáno býti i Církvi katolické?
Samostatnost Církve ve správě jmění zádušního musí býti naším
požadavkem. jen tím'odčiní se onen »políček do tváře církevního
práva,: jak výše nynější způsob správy jmění zádušního nazván byl.
Zdálo se, že r. 1855 kladou se základy k samosprávě Církve
v tomto ohledu. Clánkem 30. konkordátu ze dne 18. srpna 1855
bylo 'totiž stanoveno: Bonorum ecclesiasticorum administratio apud
eos erit, ad quos secundum canones spectat Jednalo se nyníoto,
aby tento článek byl také proveden. Nejvíce k tomu působil
slavné paměti biskup budějovický jan Valerian jirsík. Slavena
'byla r. 1860. provinciální synoda pražská, a na té v titulu 8 hlavě 1.
„De bonorum ecclesiasticorum administrationec vysloveno předem
pravidlo: »Bona omnium parochíalium ecclesiarum, etiamsi mona—
steriis domibusque religiosis sint incorporatae, item íilialium
atque capellarum publicarum nec non fundationum piarum, apud

has ecclesiasexistentium,administrabit rector

earumdem

spi

ritualis
adscitis in adjutorium parochianis duobus, vel si ad—
probata ab Episcopo necessítas exigeret, pluribus.
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Správa zádušního jmění má tedy s úřadů patronátních pře
jíti na správce duchovního a na osadníky. Tito osadníci k návrhu
farářovu od biskupa jmenovaní nazývají se »vitricic, česky zádu—
šníci nebo zádušní otcové. Patron má se sám nebo svým zástup
cem správy zádušního jmění účastniti. Zádušní účty má vésti
farář, ale může dle potřeby také zvláštní účetní ustanoven býti.
Vzhledem ke jmění beneíicia ustanoveno: »Bonorum benefi—
cialium administratio pertinet ad beneňciarium. cui dum sacrorum

Canonum praescriptiones usum fructuum concedunt, districte etiam
praccipiunt, ut bencňcii substantiam incolumen conservet.:
Tak měla tedy vypadati samospráva Církve sejměním zádu—
šním. Duchovenstvo s radostí se klonilo k této opravě. Byly tu
a tam nějaké obavy, které náležitým vysvětlením byly odstra
něny. Mimochodem budiž podotknuto, že o tomto předmětě
psal tenkráte i slovutný náš rodák, professor vídeňské university

Dr. Laurin.

(Dokonč.)

“(MF
Právní přítel a rádce.

Snůška praktických hlavne ustanovení a rozhodnutí
o věcech z oboru církevního práva.
Pořádá Dr'. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování)

Když vyřkne trestní soud o zločinu dvojnásobného manžel
ství v základě % 206 tr. zák. právoplatný nález, kterým se vinnlk

odsuzuje, nemůže v nález svůj pojmouti zároveň rozhod—
nutí“ o neplatnosti
druhého manželství, ježto není k tomu
oprávněn, nýbrž toliko soud civilní. _
Příklad vše objasní. Za živa své manželky vešel Kajus sou
v druhý sňatek s Idou. Rozsudkem zemského soudu ve
Vídni ze dne 19. října 1892 č. 55.775 odsouzen byl Kajus na zá
kladě š 206 tr. zák. pro zločin bigamic do žaláře na dobu čtyř

časně

měsíců, kterýmžto rozsudkem bylo zároveň

jeho manželství

s Idou za neplatné prohlášeno. — Následkem stížnosti, v příčině
nešetření zákona generální prokuraturou podané, uznal nejvyšší

soud jako soud kasační, že dotčeným rozsudkem, pokud

hovalrozhodnutí

o neplatnosti

obsa

manželství, byl zákon,

hledě k předpisu % 371 odst. 2. tr. ř., porušen a proto zrušil roz—

hodnutí toto.
Za důvod uvedl kasační soud tyto momenty:

1. Dle š 371 odst. 1. tr. ř. má sice soud, nabude-li z víny

obžalovaného o neplatnosti nějakého právního jednání (v případě
našem o uzavření druhého současného manželství) přesvědčení,

zároveň odotyčnémjednání a jeho právních násled
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cích rozhodnouti.

Než odstavec druhý onoho %obsahuje

výslovnou výjimku,

kterou se stanoví, že v případě, jde-li

o neplatnost

manželství,

má otom rozhodovatipříslušný

soud civilní. Ztoho následuje, tak dovozuje kasační soud,
2. že soud trestní není oprávněn
ve svém nálezu o zlo
činu dvojnásobného manželstvírozhodnouti
též o neplatnosti
druhého současného manželství, nýbrž že to přísluší po náležitě
dle dv. dekretu ze dne 23. srpna 1819 č. 1595 (sb. s. z.) prove

deném řízenípouze soudu civilnímu. ')

Rozhodnutí nejvyššího soudu jako soudu kasačního ze dne
5. února 1895 'č. 1382.

ježto hnusný zločin dvojženství za našich dnů pohříchu často
se opakuje, nebude od místa, položíme—lituto ještě některé ná
lezy kasačního soudu v této příčině vydané.
Pro skutkovou povahu zločinu dvojženství je rozhodnou

platnost prvého

manželství a nikoliv manželství druhé

ho.

V ohledu tom postačí, že manželství vůbec dle obřadu (obvyk
lého) uzavřeno bylo. Neplatnost druhého, současného manželství
není sama o sobě žádným znakem zločinů, v 5%206 a 207 tr.

zák. vyznačených,'-') nýbrž spíše pouhým

následkem")

,) Dotčený shora %.206 tr. zák. stanoví takto:

toho,

»Když osoba oddaná

v manželství vejde s jinou osobou, dopustí se zločinu
manželství.:

dvojnásobného

1) Zmíněný % 207 tr. zák. zní: »Téhož zločinu dopustí se osoba, kteráž
ač sama nejsouc oddaná, vědomě osobu oddanou si vezme.c

3)Dle zásadkanonického

právaje nad vši pochybnOSt

vy

výšeno, že každé se u časn é manželství, za živobytí druhého manžela uza—

vřené,je per se, v samém jeho vzniku a počátku

a nikolivteprv

t ch d y n eplatn é. když byl zločin tento vyšetřováním světského soudu
na jisto postaven. Tím pak méně jest jeho neplatnost pouhým
ná
sledk em tohoto šetření. Průkazno to mimo jiné:
a) Z Mat. 19, 6; Mar. 10, 8; [. Kor. 7. 11. Srovn. místa souběžná.

b) Z dogmatického ustanovení sněmu Trid. (sez. 24, kan. 2.): »Si quis

dixerit, licere _christianisplures
divina esse prohibitum:

a Denzingra:

sim ul habere uxores, et hoc nulla lege

anathema sit.< Srovn. též kan. 5. a. 7. na d. m.

Enchiridion,
s. v. matrimonium.

Ze všech uvedených míst plyne, Že je manželský svazek dvoučlenný
a nerozlučný. a že každý za živa druhého manžela uzavřený sňatek je na
p r 0 st 0 neplatný,
1. třeba v něj strany vešly v dobré
víře, domnívajíce se, že
druhého manžela není více na živu a manželství dosavadní že je tudíž

právoplatněrozvázáno;
2 třeba oba manželé.se otom smluvili

&dobrovolně

se rozešli,

nižádných rodinných, dědických neb jiných práv sobé nevyhradivše;

3. třeba první manželství bylo bezdětné nebo i nedokonané,

z druhého však již děti se zrodily;

4. byť i jeden manžel od Církve odpadl
a v protestantismu neb
jiné haeresr nový sňatek'uzavřel;
'
5. byť i světský soud nebo duchovní soud protestantský, unitářský
a t. d. dosavadní právoplatné manželství za zrušené prohlásil a manželům
dal na vůli, že mohou v jiné manželství vstoupiti a t. d. Neboť ve všech
těchto případech, od jichž další speciíikace upouštíme, braní druhému man

želství neprominutelná,

z práva božského

plynoucí překážkamanžel

ského svazku (impedimentum ligaminis, na níž nemůže žádný soud toho

že objektivní skutková povaha tohoto zločinu je na jisto posta—
vena, co na platnosti, neb neplatnosti druhého manželstvínaprosto
nezávisí. Kniha judikátů kasačního soudu č. 237.
Aby při uzavření druhého současného manželství všecky
obřady a formálnosti, jež zákon předpisuje, se zachovaly, ne—

vyžaduje

se, nýbrž postačí, že druhé manželství uzavřeno bylo

takovým způsobem, jež má za následek, že domnělí manželé ne
mohou se již sami o své újmě rozejíti, nýbrž mají k tomu za—

potřebísoudního

rozhodnutí.

Nález kasačníhosoudu, kniha

judikátů č. 417.
Dle % 107 obč. zák. má nejen

na rozvod, nýbrž i manžel

manžel, který podal žalobu

žalovaný,

byť i žalobě odpíral,

právo, žádati za odloučené bydliště, když by ze spolubydlení

nebezpečí hrozilo, pončva'džzákon mluví všeobecně o straně
ohrožené a neobmezuje
právo, žádati za odloučené bydliště
pouze na stranu žalující.
Nejvyšší soud dne 22. ledna 1895
č. 595.

Jestliže byl jeden manžel v nebezpečí uveden, může

zvláštní

mu

slušné bydliště povoleno býti i ještě dříve, než byla

žaloba o rozvedení

podána,

ježto % 107 obč. zák. nezbytně Ile-„

předpokládá, aby žaloba o rozvedení manželů byla tou dobou již
podána. Rakouský vrchní soud zemský dne 3. února 1870 číslo
1885. Nejv. ale soud dne 3. srpna 1864 č. 5793 rozhodl: Zvláštní
bydlení může se nezbytně jen tehdy manželu ohroženému povolití,
když lze za to míti, že žaloba o rozvedení manželů od stolu

a ložebylajižpodána.

\

Dokud trvá rozepře o rozvedení manželů od stolu a lože,

jest manžel povinen poskytovati manželce prozatímní

výživu.

Nejv. soud dne 24. září 1873 č. 9530.
nejmenšího změniti a tím méně překážku tuto svým nálezem odstraniti. Zákon

božský jest nad všeliký zákon lidský neskonale vyvýšen, jeho dotknouti se
nelze, nemá-li právo býti porušeno
a místo práva zavládnouti — be z
práví. Aneb. jak sv. Tomáš Akv. o věci této hluboce se pronáší: »Si lex
humana in aliquo discordat a lege naturali (divina) jam non erit lex,

sed legis corruptio.:

'

e) Dle toho dovodéní bylo by dvojženství
a) jen tehdy zločinem a podléhalo trestu, když by se soudně vy
šetřilo a na jisto postavilo, důsledné
&) když by odpadl prvý moment, padl by též i moment druhý;
z toho by pak nutně plynulo,
:) že by dvojženství bylo pouze tehdy zločinem, když by se dostalo
před stolici trestního práva, ne ale když by dovedlo se rozličnými úskoky
zatajiti, a soud neměl příležitosti 0 činu tom zavésti soudní řízení, důsledné
d) nemohlo by pak také, aspoň in foro civili. o platnosti neb ne
platnosti druhého současného manželství býti řeči, an by celá věc pro

tento

obor byla illusorní!

.

jinak posuzuje a posuzovati musí včc, opíraje se o naprosté a ne

zmčnitelné principy božského práva, kanonista.
jemu je každé sou
časné manželství, za živa druhého manžela uzavřené,zločinem, a samo

sebou neplatné bez ohledu, zda věc k soudu zašla čili nic a zdali soud
světský prohlásil spojení takove za zločin a vyřkl zároveň jeho neplatnost.
Srovn. výše uvedené texty ze sv. písma a sněmu tridentského.
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jestliže byla manželka pouze fakticky
nárok

rozvedena, nemá

na výživu. Týž soud dne 24. března 1868 č. 2750.
Okolnost, že má soudně od stolu a lože rozvedená man

želka právo, žádati výživu definitivní,
není závadou, byjí udě
lena byla výživa prozatímní.
Týž soud dne 25. ledna 1870
č. 574.

*

*

*

O tom, zdali neobyčejné se vzděláním farských pozemků,
když jsou na př. příliš vzdálené nebo velice rozptýleny. spojené
hospodářské výlohy mají se při ustanovení příjmů farního obročí

a vyměření(doplnění) kongruy duchovního správce odpočítati,

nepřísluší

rozhodovati správnímu

soudu, nýbrž dle %3.

lit. c) a d) zák. ze dne 19. dubna 1885 (ř._z.č. 47) pouze vládním

úřadům,t. j. mi nisterstv
u kultu. Cistý výnos farníchpo
zemků má se v každém případě dle Š' 3 lit. a) uvedeného
zákona do příjm ů beneflciata čili do kongruy započítati.
Správní soud dne 3. dubna 1889 č. 1238.
*

*

Domáhá-li se školní úřad (na př. okresní nebo zemská školní
rada) majetnického práva na pozemky (pole), jichž fakticky kostel
užívá a jež jsou i v pozemkové knize kostelu připsány, nemůže

se to státi cestou administrativní,
právní,

nýbrž toliko cestou

ježto školní zákony neobsahují žádného ustanovení,

o které mohl by školní úřad v příčině rozhodnutí takových spor
ných případů 4) svou kompetenci k tomu opírati. To jde před se
i tehdy, když by škola činila nároky na pozemky z důvodu. že
byly (jak se ona domnívá) na účely školní odkázány, jak dvorní
dekret ze dne 7. července 1841 č. 541 stanoví. Správní soud dne
20. února 1889 č. 378.
*

*

*

Politické úřady (hejtmanství) pevinny jsou při komissích
v obvodu konaných a zvláště při kanonických visitacíchf'; cír—
k e v n i m b u (1o v á m veřejného patronátu (patronátu náboženské
matice) co n ej v ě t sí p o z o r n 0 st věnovati a, slíledají-li na
těchto budovách škody a potřebné opravy, řízení zemskému bez
*) Zde se patrně přehlíží, že případ, o který se jednalo, byl jendo

mněle sporný,an byl kostelnejen faktický
p r á v n i m (1 r ž i t e l e m pozemku,

jestliže školní úřady ani tak pádné

sliti sotva pádnějšich,

zádušních

m, ale' i kniho vním

na nějž školní

právní

úřady nárok činily.

důvody, nad něž lze si my

neuznávají, & domáhají—li se přes to přese všecko

pozemkůpro školu, jest to úkaz povážlivý a zároveň po

litování hodný.

5) Vojtovní kommissaři povinni jsou kanonických visitací se súčastniti.
Výnos česk místodržitelství ze dne 10. září 1885 č. 23.559 a okružník téhož
ze dne 15. dubna 1891 č. 37.537. Pakliže vojtovní i patronátní kommissaři

kanonické visitace, jak zkušenost dosvědčuje, třeba po víc e let se n c
súčastní,
pak jest si těžko představití, jak se toto nařízenízachovává
a ohlédací stavební protokoly zdělávají? Srovn. naše pojednání: >O správě
zádušního jmění: v tomto časopise, roč. Vl., stať B: >O hospodaření se zá
dušním jménímx
'
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odkladu to oznámiti. ") ' Nařízení ministerstva kultu a vyučování
ze dne 15. dubna 1891 č. 20.158 ze dne 26. září 1888 č. 14.187.
*

*

*

K promlčení nějaké knihovní položky ") nestačí,
aby již
po třicet let vázla, nýbrž vyžaduje se mimo to v základě „*1479
obě. zákona třicetileté nepoužívání
nebo po tak dlouhou dobu

zachovávané

mlčení

t. j. aby věřitelběhem této doby ani

zaplacení kapitálu ani úroků z něho nežádal.3)
11. března

Nejv. soud dne

1874 č. 1803.

<

Má-li se na reální hypothéku půjčiti zádušní kapitál, třeba

její cenu z pravidla soudním

odhadnutím

zjistiti,leč by se

mohla cena hypothéky posouditi z úředního katastru nebo z po
zemkové daně.
]e-li hypothékou dům, jenž není vystavěn z ohnivzdor—
ných hmot. nemůže se na jeho cenu vůbec dbáti, nýbrž pouze
na cenu pozemku.
na němž dům stojí. Cís. patent ze dne
9. srpna 1854, (ř. z. č. 208), g 196.
*

*

*

Politické úřady nemohou obec zavázati ke zřízeníkato
lického (konfessního) hřbitova z důvodu zákonitého svazku ná
boženského. Má-li se takový hřbitov založiti, mohou státní úřady
zakročiti jen tehdy, když bylo zřízení nebo opravení jeho církev
ními orgány nebo konkurencí povinnými činiteli uzavřeno a ony
úřady ve smyslu „*57. zák. ze dne 7. května 1874 (ř. z. č. 50) za inter

venci požádány, důsledně, když jde o provedení církevního

zá

kona konkurenčního, jenž zákonem ze dne 30. dubna 1870 (ř.z. č. 68
z m ě n ě n n e b yl. Správní soud dne 3. července 1889 č. 2407.
“) Nařízenítoto odůvodňuje se tím, »že následkem

dlouho trvajíl

eíhozanedbávánívhodnýchoprav na jmenovaných patronátních bu
dovách nastala často potřeba, nepoměrněnákladné stavby vyko- \
nati.<

Toto pro příslušné činitele ne příliš lichotivé, ale zcela

s pr av e—

d l i v ě odůvodnění je zajisté jasné a výkladu k němu netřeba. Věci musily
věru dospěti již daleko, když sama státní správa kultu t a k o v o u mluvu
vede, a když nejvyšší zemský úřad vidí se nucena toto ministerské nařízení
všem politickým úřadům první stolice s poukázáním na s v ůj v l a s t n í
výnos ze dne 17. září 1888 č. 90.243 v téže záležitosti sděliti a je ropětně

vyzvatic, by k zádušním budovám náboženské matice co nejbedlivéji do
hlížely. Zkušenost a známá »stavební praxec, jež se při opravách zádušních
budov z pravidla zachovává, podávají k tomu přiměřený komentář.
") Na př. některého zádušního nebo nadačního kapitálu nebo jistiny
soukromé.
') Kdyby se k tomuto důležitému rozhodnutí, vztažitě k výše uvede—
nému ustanovení obč. zákona, v každém případě jak sluší přihlíželo, mohl
by se zachránitimnohý zádušní kapitál, an pouhé tvrzení dlužníka, ,že již
po 30 roků z kostelního, na jeho usedlosti váZnoucího kapitálu žádných
úroků neplatilc, (co by vrhalo arci zvláštní světlo na správu zádušníhojmění),
není samo sebou dostatečným důkazem ani že byl kostelní kapitál řádně

splacen, ani že se po tuto celou dobu úroky z něho ncspláccly, ani že
o zapravení jich vůbec nikdy upomínáno nebylo. To padá zvláště tehdy
na váhu, přejde-li usedlost, na níž knihovně vázne dotyčnýkapitál, do ji
ných rukou, a nový její majitel po několika letech záda za výmaz ka
pitálu, tvrdě, že je promlčen

%?
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Z duchovní praxe.
Píše + 24.

|. Konkubináty na osadě.
Za nynější doby má duchovní správce ve své kollatuře velmi
mnoho nepříjemností s konkubináty. Těch případů nebylo jakživo
tolik, jako teď, aby mladí lidé neoddaní spolu žili. Ve větších
městech se to nedá přehlédnout ani zamezit, tu může poněkud
nápravu učiniti jen svědomitý obecní úředník, at“tajemník, Správce
nel) řiditel kanceláře, ten totiž, který pracovní a služební jejich
knížky & domovské listy registruje, když by konkubinářům po
hrozil, že musí opustiti obec, jestli se nedají oddat, aneb od sebe
nepůjdou. V menší kollatuře má duchovní správce snadnější práci,
poněvadž se o všech takových konkubinátech doví. Tu má také
zakročiti rázně a bezohledně. Nejprve přiměti obecního starostu,
aby jim dal lhůtu nejvýš čtyř neděl, do které doby musíosňatek
zakročiti, jestli ne, jsou-lí cizí, že je vypoví z obce. Kdyby to ne
pomohlo, necht“ bez odkladu udá celou záležitost okresnímu hejt
manství s vypočtením všech kroků, které až posud v té věci učinil
a s požádáním zaintervenci. Vtakovém případě se vždy zamlouvá
upozorniti na jiná okresní hejtmanství, která o odstranění konkubí
nátů se starají, ku př. před nějakým časem Teplické hejtmanství
dalo samo iniciativu a dopsalo všem městským a obecním úřa
dům, aby ve výše uvedeném smyslu o odstranění konkubinátů
v obcích dbaly. Když duchovní správce konsequentně a neustupně
jednati bude, u přemnohých se mu podaří konkubinát odstraniti.
Když hejtmanství nezakročí, necht si stěžuje u místodržitelství.
Může. se při tom odvolat na dvorní dekret ze dne 4.1cdna 1825,
na článek lll. zákona z roku 1862 a konečně na výklad minister
stva vnitra ze dne 29. července 1872 č. 9261, jednající o pohoršli
vých konkubinátech, urážejících mravnost. Tam, kde kazatelna
nepomůže, musí jíti na pomoc donucovací prostředek.

II. Povoz do filialniho kostela.

Stává se leckdyvnašich dobách, že mnozí naši přítelíčkové,
ať už mají program socialně demokratický, aneb jakýkoliv jiný,
jemu podobný, když přijdou vyjednávati o výkrop na hřbitově
kostela ňlialního, odpírají dáti duchovnímu povoz.
Mnohý duchovní se jejich dupnutí & jejich štoly josefínské
lekne a ochotně pěšky na íilialní hřbitov běží.
Pěšky cestu konati na filialní hřbitov k vykropení mrtvoly
není povinen.
'
Takovému jest nejlépe rázně odpověděti, nedá-li povozu, že
si duchovní pošle posla na starostu obce, kde osoba ta zemřela,
aby povoz opatřil; odepře-li starosta, jest nejlépe povoz si zjednati,
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výkrop odbyti a celou záležitost podati okresnímu hejtmanství,
aby obec, kam zesnulý patřil, k zaplacení povozu přinutilo. Když
toto duchovní řekne lidem, kteří o výkrop vyjednávali, rozmyslí
si to všichni, aby povoz odepřeli, poněvadž to pro ně znamená
jednu neb i více cest k hejtmanství a konečně přece i zaplacení
povozu. Hejtmanství zde ve prospěch duchovního zakročiti musi.
Civilní zákonník vyžaduje přítomnost správce matrik (a, tím
jest duchovní) při pochovávání každého zesnulého, který pod jeho
pravomoc patří. A poněvadž každý funkcionář, at' od hejtmanství,
soudu, berního úřadu, když jest poslán na nějaké ohledání (komiss)
do obce, mimo sídlo jeho úřadu se nalézající, má pravo na povoz
(cestné, dietu), musí okresní hejtmanství totéž právo přiřknouti
i duchovnímu správci. Znám případy, kde v tomto případě hejtman
ství rozhodlo, že knězi povoz k výkropu dán býti musí. je to
také zcela přirozeně. Civilní zákon žádá, že správce matrik při
pohřbu zesnulého osobně býti musí, aby mohl ručiti za správnost
matrik a že ta osoba skutečně pochována byla, nikdo mne ale
nemůže přinutiti, abych tam pěšky chodil, proto se ve sporném
případě musí postarati o povoz aneb o poplatek na povoz. Dle
toho mnohé obce považují za svou povinnost i k zaopatření povoz
knězi opatřiti, bylo by záhodno o tom (v parlamentě) na vyšších
místech promluviti při otázce veřejné mravnosti, aby tato povin
nost pro všecky obce platila, aby chudí pro ušetření povozu
nenechávali příslušníky své umírati bez zaopatření.

Listy homilehické.
l

%l

Svátek všech svatých.
l. Všichni máme býti svatými, ll. všichni můžeme
býti svatými.
»Potom jsem viděl zástup veliký, jehož
žádný přečísti nemohl, ze všech ná
rodů. . . ani stojí před trůnem.<
Zjev. sv. Jana 7', 9.

Drazí v Kristu! Dnes rozhrnuje takořka Církev sv. před zraky
našimi tu blankytnou clonu. zastírající brány ]erusaléma nebeského,
otvírá je a ukazuje v něm »zástup veliký, jehož žádný přečístí
nemůže, ze všech národů a pokolení a lidí a jazyků, ani stojí
před trůnem a obličejem Beránka, jsouce oblečeni v roucho bílé
a palmy v rukou jejichc, a my slyšíme je hlasem velikým volati:
»Spasení Bohu našemu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.< Dnes,
moji drazí, slaví Církev v duchovním smyslu slavnost, jakou vy
každoročně po sklizni slavíváte, totiž slavnost obžínek. Církev sv.
vzpomíná dnes s vděčností všech těch, kteří kdy shromážděni byli
do stodoly nebeské. Konáme sice během roku památku mnohých
a mnohých

svatých

a světic Božích, ale ——jak

praví papež

Řehoř IV. — »počet oslavenců Božích jest tak veliký, že ani
možno není každého jednotlivého svatého zvláště v roce tak. jak
by se slušelo a patřilo, uctiti a oslavitic, a proto ustanovnla Církev
sv. počátkem Vlll. stol. zvláštní den, kterého slavíme svátek všech
těch, jež svatými jmenuje buď už Písmo sv. nebo kteří od Církve
za svaté prohlášeni byli nebo kteří ddšli slávy a blaženosti ne
beské, třebas lidé o tom nevědí, poněvadž dosud za svaté slavným
způsobem prohlášeni nejsou. Uctění svatých všech, toť tedy první
a hlavní účel dnešní slavnosti, než kromě toho měla Církev sv.
a dosud má na mysli při dnešním svátku ještě jeden účel, chce
Rádce duchovní.

49

—762-—
nás totiž upamatovati na naši povinnost, že i my máme svatými
býti a že jimi také býti můžeme. A o této dvojí pravdě,

totižI. že máme všichni svatými býti,
a za II.že svatými všichni býti můžeme,

promluvím dnes s pomocí Boží k většímu uctění svatých
a k spasení našemu. Prose lásky vaše za nedílnou pozornost za—
čínám ve jménu Páně a královny všech svatých, P. M.

Pojednání
I. *)

Všeliký tvor, který všemohoucí vůlí Boží z ničeho k jsouc—
nosti & životu byl povolán, má jistý účel, jisté určení, — nebot
bezúčelně nebylo nic stvořeno. Platí-li to o každém tvoru Božím,
tím více platí to o králi viditelného tvorstva, o koruně rukou
Božích, o člověkovi, jenž rozumem a svobodnou vůlí nadán jest.
Proto musí také člověk míti své určeni neboli svůj—cil, a poně—
vadž dosažení cíle toho na něm závisí, poněvadž člověk jen ten
kráte toho svého cíle dosáhne, sám—lise o to přičiní, tož na jevě

jest, že nemůže pro nás býti důležitější otázky nad otázku: Co
vlastně jest naším cílem, naším určením anebo povoláním.
Slavný opat Clairvauxský, sv. Bernard, denně se sebe sama
tázzival: »Bernarde, dic, cur hicPa Bernarde rci, proč zdejsi?
a tutéž otázku: »Rci, člověče, proč zde jsi?: měl by si také jeden
každý z nás denně předkládati. Ano, rci,'milý křesťane, proč zde jsi.>
Proč tě Bůh stvořil? Proč ti dal život? Proč obdařil tělo tvé
smysly, a duši tvou proč nadal rozumem a svobodnou vůli
a jinými přečetnými mohutnostmí a schopnostmi? Rci, proč zde
jsi.> Snad proto, abys bohatství shromažďoval, truhly a bedny
znějícím kovem anebo jiným pomíjejícím statkem naplňoval, či
proto jsi zde, abys domy jen budoval, pole v potu tváře své
vzdělával? Nebo proto jsi zde, abys se dával jako nějaká modla
uctívat, abys nad sobě rovnými berlou vlády a moci mával?
Jsi zde snad proto, abys jako motýl od jedné květinky ra
dosti ke druhé poletoval, abys v ukájení rozkošnického života
tělo a duši hubil? ——Ne, nikdy ne! To není určením člověka,
toť není ten účel, pro který nám všemohoucí slovo Boží byti
dalo. Nuže, proč tedy jsi zde? Clověče, ty's proto zde, abys Bohu

sloužil. Všichni ostatní tvorové dle slov Hospodina, jež pronesl,
když chtěl člověka stvořiti: »Učiňmež člověka k obrazu a podo
benství svému; a ať panuje nad rybami mořskými a nad ptactvem
nebeským, i nad zvířaty i nade vší zemi, i nad všelikým plazem,
kterýž se hýbe na země: 1. Mojž. 1, 26, — opakuju: všichni
ostatní tvorové mají sloužiti člověku, člověk však sám sloužiti
má Bohu. Ale sloužiti Bohu znamená tolik, jako vůli Boží plniti,
*) Tento I. díl pracován dle Dr. Riedla kázaní.
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a vůli Boží plniti jest tolik, jako svatým býti. Tážeme-li se tedy
po určení člověka, můžeme říci: Určením člověka není nicjiného
nežli svatost. Každý člověk má svatým býti, proto jej Bůh stvořil,
to od něho požaduje.
To žádal Hospodin Bůh hned od prvních rodičů. V svatosti
je stvořil, a svatými měli zůstat; měli poslušni býti jeho přikázaní,
měli srdce své jediné Bohu věnovat, jeho vůle měla jejich vůli být.
Totéž žádal Hospodin Bůh na Abrahamovi, jejž si byl zvolil za
praotce lidu Svého, neboť, jak stojí v 1. Mojž. 17,1., chtěl Bůh:
»aby Abraham chodil před ním a dokonalým byla, t. j. aby byl
bez hříchu či aby svatým byl. — Totéž žádal Bůh od Israelitů,
jimž zřetelnými slovy tuto povinnost uložil řka: »Svatí buďte,
neboť já svatý jsem, Hospodin, Bůh váše. 3. Mojž. 19, 2.

A to—

též žádá náš Pán a Zákonodárce, ježíš Kristus, od Svých stou
penců a vyznavačů, neboť, praví—li u sv. Mat. 5. 48.: »Dokonalí

buďte, jak Otec váš nebeský dokonalý jeste, — užívá sice jiných
slov, ale smysl a význam jejich není jiný leč tento: »Svatí buďte,
neboť svatý jest Pán zástupů; nebesa izemě plná jsou slávy
a velebnosti jeho—v.(IS.)
Ký tudíž div, že i apoštolové taktéž
mluví. Tak na př. apoštol národů, sv. Pavel, »jenžc, jak s důrazem
v listč ke Gal. 1, 12. vytýká, »svého evangelia ani nepřijal ani
se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení ježiše Kristac, —
pravím, apoštol ten napsal Thes. 4, 2.: »Tať jest vůle Boží, —
posvěcení vaše.:
Drazí v Kristu! Známe tedy účel, známe určení naše zde na zemi,
— máme svatými býti, t. j. máme plniti vůli Boží neboli jinými slovy
řečeno: máme se zde na zemi varovati zlého, dobré skutky konati
a s Kristem spojeni býti milostí Boží. Svatými býti máme všichni
bez rozdílu. At jsi člověče kýmkoliv, ať jsi pán anebo sluha, at
boháč nebo chuďas, at jsi učený nebo neučený, aťjsi mladý nebo
starý, at jsi svobodný nebo ženatý, ——cílem tvým konečným jest

a zůstane: svatost.
Bůh váš.:

»Svatí buďte, nebot já svatý jsem, Hospodin,
Il.

Než, drazí v Kristu, můžeme—litaké svatými býti?
Odpovídám: Můžeme svatými býti všichni, a na dotvrzení
věty té vedu ony oslavené bratry a sestry naše, jejichžto společný
svátek dnes konáme. Svatí byli totiž

a) právě tak slabými a křehkými lidmi, jako

) s m e m y.

Všichni svatí a světice Boží, — vyjma ovšem přesv. Matku
Boží a předchůdce Páně, sv. Ian Křt., — byli, jako my v hříchu
počati a v nepravosti zrození, tudíž i jejich přirozenost — jako
naše — byla více ke zlému nežli k dobrému nakloněna. Vyznává
to zřejmě veliký apoštol, sv. Pavel, an dí: »Nebo ne co dobrého
chci, to činím: ale činím to zlé, kteréž nechci . .. Vidím jiný zá
kon v oudech svých. kterýž odporuje zákonu mysli mě, a jímá
mne pod zákon hříchu, jenž jest v oudech mých.< Řím. 7, 19. a 23.
49*

—764—

b) Svatí podrobeni byli těmže pokušením,
j a k o m y.
[ na ně ——jako

na nás

»čekali hříšníci, aby je zahubilic

Žalm 118, 95 a »osidla polékali na ně: jako na nás Z.118, 110
i kolem nich, jako kolem nás, »obcházel ďábel jako lev řvoucí,
hledaje, koho by pohltila 1. Petr 5, 8.

c) Svatí měli tytéž boje, jako my.
Jako my, tak i oni byli kolem do kola zlými příklady, ne
pravostmi a zlými navyklostmi obtočeni, ba ještě více nežli my_ť
Vzpomeňte si jen, nejm., na arciotce Noea! jenž žil uprostřed
úplně zkaženého lidu, jenž si z jeho napomínání za stavby archy
spásy jen posměch tropil; ——vzpomeňte si na Abrahama, jenž
žil uprostřed modlářů! ba ani jeho rodina, jeho rodný dům ne
byl ušetřen nakažlivého dechu modloslužebnosti. Vzpomeňte si
na sv. apoštoly, na sv. mučenníky prvních křest. století! ——kolem
do kola pohanství, kolem do kola nejzkaženější lidé, kteří učením,
jež oni hlásali, učením Ukřižovaného, jež oni kázali, jako bláznov—
stvím pohrdali, ano, je samy projméno Kristovo do vězení vsazo
vali a nejkrutšimi mukami týrali. A že svatí byli tak hříchu pod
dáni, jako my, na doklad toho uvádím vám sv. Pavla. Ač apoštol

ten, jak sám vyznává, jednou až do třetího

nebe byl vytržen,

přece byl neustále nečistými myšlenkami znepokojován, že si až
do toho trpce stěžoval a Pána prosil, aby odstoupil od něho an
děl satanův, jak se dočísti můžete v jeho 2. listě ke Kor. 7.—8. _—
A o sv. Benediktovi a Františkovi čteme, že tak byli zlými, ne
čistými myšlénkami trápcni, že se častěji v tíní váleli, aby jenom
prudkost jejich utlumili. A nedosti na tom,že všiekni svatí a světice
byli ke zlému pokoušeni, mnozí a mnozí z nich Vtaké padli, hlu
boko padli, snad hlouběji ještě, nežli ty, kř. m. Ci není v řadách
svatých král David, jenž hříchu cizoložstva a vraždy se dopustil?
Není tam v nebesich sv. Petr, který Pána a Mistra svého třikrát
zapřel? Nestoji před trůnem Beránka sv. Pavel, jenž poskvrněn
byl krví prvokřesťanů? Nestkví se v řadách kajicnic sv. Maří Maj
dalena, jež kdysi veřejnou hříšníci byla? Není tam sv. Augustin
a jiní sv. kajicníci? Vidíte z toho, že svatí byli tak slabými
a křehkými, ano ještě slabšími a křehčejšími lidmi nežli my, a že
tudíž i my zbožně žíti a svatými býti můžeme, když oni to mohli.
Než mnozí si myslí, že v svatém životě vadí jim právějejich
stav, a domnívají se, že by v jiném stavě a za jiných okolností
spíše svatosti se dodělali. Než, m. dr., kdo z vás tak myslí, ten
hrozně se mýlí a klame; já naproti'tomu tvrdím, že člověk svatě
žíti může v každém stavě. Na důkaz toho vedu opět ty oslavence,
jejichž společnou slavnost dnes konáme. Svatí, ——
jak výslovně
poznamenává miláček P., sv. Jan, v dnešním svátečním čtení, —
přináležejí všem možným nár,odům pokolením a stavům. A výrok

jeho pothuje

Písmo sv. a životopisy svatých. Tak o patriarchovi

jakubovi víme ze St. Zákona, že byl ženat a že měl kromě sta
rostí o hospodářství ještě se starati o zaopatření dvanácti synů.
\

—7os—
Rovněž vdovou byla a sedm dětí měla matka nnkabejská,
a tudíž měla zajisté také mnoho starostí, mrzutostí a lopocení,
a přece nejen ona, ale i všecky děti jeji žily zbožně a svatými
se staly. Péstoun Páně, sv. josef, byl tesařem; sv. Kryšpín a Kry
špinián byli obuvníci, sv Vendelín pastýřem; sv. Onesimus ——
pacholkem; sv Notburga -\— děvečkou; sv. Amatus ——náden
níkem; sv. Lazar ——žebrákem; sv. Isidor — rolníkem; sv. Lud
vík —-—
králem. A tak bych vám mohl, dr. př, vyjmenovati ještě
na sta a na tisíce svatých ze všech stavů, kteří všichni zbožně
živi byli a po smrti do počtu oslavenců B. vzati byli. Když však
iito a onino, dr. v Kr., ——pravím se sv. Augustinem, — při
všech svých pracích a při všem zaměstnání svém svatými mohli

býti, proč bychom nemohli svatými státi se i my?
Než tu zdá se mi, jako bych slyšel nejednoho z vás, třebas
ne nahlas, tedy zajisté v duchu se ptáti: Ale to měli zajisté ti
svatí zcela jiné prostředky po ruce, že při vší své křehkosti a sla
bosti a při všem svém zaměstnání přece svatými se mohli státi?
Nejml [ tu pochybnost chci vám zodpověděti. Svatí neměli a ne
užívali žádných jiných prostředků k docílení svatosti, nežli těch,
které k použití máme také my.
Nuže, které jsou to přostředky?

1. První prostředek, kterého pilně užívali, byla

modlitba, modlitba zbožná, vytrvalá a vroucí.
Svatí dobře věděli, že jen tomu, »kdo klepe, bývá otevřeno,
že jen ten béře, kdo prosí..r Svatí pamětlivi'byli ve svém boji proti
pokušení slov Krista Páně: »Beze mne nic nemůžetea a proto
často, ano neustále brali útočiště k jeho radě: »Amen, amen,
pravím vám, budete-li zač prosit Otce ve jménu mém, dát váma
A ptám se vás, dr. v Kristu, nestojí týž prostředek, také k našemu
použití? Kdož jest z nás tak nemožným, aby se nemohl aspoň
modliti, a to hodně moc modliti? Překáži snad našemu modlení
práce? Nikoliv; naOpak modlitbou máme práci svou každou za
hajovati, pokračovati a končiti dle napomenutí Písma sv.: »(Ilověče,
modli se a pracujlc

2. Druhý prostředek, kterého svatí pilně k do

cílení svatosti užívali, byli sv.svátosti.

Nahlédněte do životopisu kteréhokoliv svatého a kterékoliv
světice, uvidíte, že všichni vyvolenci B. často a kajicně se zpovídávali
a manou nebeskou se Sílili. A dr. př., nemáme my téhož prostředku.>
Ci může kdo z vás tvrditi, že by neměl příležitosti kdyby chtěl,
třebas denně svátosti ty přijímati? Či nebýváte dokonce k tomu
vybízeni a zváni?

3. Třetí prostředek, který svatí měli, by zbožně

živi byli, bylo slovo Boží.

Ano, svatí pilně poslouchali slovo Boží, ano, kromě toho
denně. v duchovních knihách čítali, čímž vždy lépe a lépe pozná
vali, co jest dobré a co zlé, a jak Bůh v každé době zlé již zde
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na zemi trestá a dobré odměňuje. A. m. m., nehlásá se vám to—
též slovo Boží, neláme se vám tentýž chléb neděli jak neděli,
svátek jak svátek? A jest snad za dnů našich nedostatek dobrých
knih. z kterých byste ducha svého mohli vzdělávati, s Bohem roz
mlouvati, v Jeho dokonalostech se kochati? To zajisté nikdo ne
bude z vás tvrditi, ale žel Bohu! dím já: za dnů našich mnozí
a mnozí nestoji o slovo Boží a místo knihy nábožná milejší jest mno
hým kniha, která jako houba jedovatá otravuje mysl a srdce
jejich.

4. Čtvrtý prostředek, který svatí měli, by
zbožně žili, byl dobrý příklad zbožných lidí,
který jim jako zářná pochodeň svítil na cesty, kterou by se i oni
bráti měli.
Drazí přátelé! svět za dnů našich jest sice velice zkažený,
nicméně doposud naleznete všude tu neb onu bohabojnou osobu,
z níž si příklad vzíti můžete.

5. A pátý prostředek, kterého svatí používali

k docílení svatosti, byla milost Boží; kteroubývali
k“ dobrému povzbuzováni a před zlým varováni.
Milosti té v míře hojné propůjčuje Bůh i nám, a na nás
jenom jest, abychom s ní také věrně, jako oni blahoslavení bratři
a sestry naše, spolupůsobili. O, kéž bychom jen vždy pilně si
všímali vniterních vnuknutí Božích, potom zajisté i my bychom
svatými byli, jak to naším určením, naším cílem zde na zemi jest.
*

*

*

Drazí v Kristu! Ukázal jsem vám, že máme svatými býti
a že svatými býti také můžeme, poněvadž většina vyvolenců Bo
žích byla zrovna tak, jako my, slabými & křehkými lidmi, že žili
v těchže, ne-li mnohdy horších ještě poměrech, jak žijeme my,
a že konečně i nám k užití stojí tytéž prostředky, kterých oni
užívali, aby svatosti dosáhli. Nuže, nejmilejší, přičiňmež se ze
všech sil svých, abychom i my svatě žili zde na zemi a jednou
do blažené—společnosti všech svatých přijati byli. A docílíme toho
tím spíše, budeme-li k tomuto svému dobrému předsevzetí 0 po
moc prositi svaté, ty přátele a miláčky Boží. Utíkejte se, moji
drazí, zvláště pod ochranu královny nebeské, proste také pilně
za přímluvu u Boha své svaté patrony kostelní, sv. ]akuba, sv.
Sebastiana a Rocha, a potom zajisté popřáno bude i nám velebiti
v nebeském jerusalémě původce vší svatosti, Ježíše Krista, jemuž
s Bohem Otcem a Duchem Svatým čest a sláva na věky věkův.
Amen.
Alois Koudelka, farář v Nikolčicich — Morava.

Památka všech věrných dušiček.
Slzy nad hroby.
»jde k hrobu. aby tam plakala..
jan 11, 32.

jest již v přirozenosti lidské, že zármutek, jakývsrdci máme,
nejen slovy, ale i slzami na venek Ukazujeme. Oplakává-li kdo
koho již doma, při práci své, nejvíce k slzám jest pohnut, vidí-li
ten malý pahrbek, který v nitru svém drahou bytost milou
tají. A vzpomíná-li kdo často na zemřelé, dnes zvláště k hro

bům jejich chodí, poněvadž slavíme památku všech věrných

Dušiček.

Málo kdo jest posud tak šťasten, že by neměl hrobu, k ně—
muž by ho láska a vděčnost nepoutala. Dnes viděti na hřbitovech,
jak mnoho jest lidí, kteří poutáni jsou k rovům zemřelých, kteří
byli milými a drahými opuštění. Vidíte na svatém poli lkáti ro
diče, zříte zde plakati dítky, poznáváte tady manžele a manželky,
lkající pro zemřelé, shledáváte zde zarmoucené bratry a sestry,
přátele a známé a kdybychom každému do duše pohlédli, viděli
bychom, že vzpomínáme každý na někoho, kdo odpočívá sen
věčný pod zeleným drnem hřbitovním.
Nikdo nebude slzy ty někomu zazlívati, pro ně výčitky činiti,
se posmívati; slzy ony jsou důkazem lásky a vděčnosti; ale jest
třeba. by tyto slzy také zemřelým ku prospěchu a užitku byly
a spolu se staly pobídkou ku konání křesťanských ctností.

Pojednání.
Všem známý připadá mně dnes na mysl příběh zdějin bibli
ckých. V městečku Bethanii žil Spasitele našeho věrný přítel
jménem Lazar. Když se roznemohl, sestry poslaly pro ]ežíše, ma
jíce naději, že jej může pozdraviti. Ale ježíš nešel hned; teprve
když Lazar zemřel a byl pochován, přibyl s apoštoly do Bethanie.
Latím sestry: Maria a Marta mnoho slz pro bratra vylily a spa—
třivše Mistra, s pláčem Mu oznamují, že Lazar zemřel. Přátelé
vidouce odcházející Marii, řekli vespolek, že jde ku hrobu, by tam
plakala.
A Spasitel vida tolik zármutku. slyše tolik pláče, Pán ]ežíš
zkormoutil se v duchu a vida hrob přítele Lazara, plakal též.
Když tedy i Syn Boží k slzám nad hrobem byl pohnut,
kdo by se za slzy jako slabost a křehkost lidskou styděl? Srdce
zde převahu béře nad rozumem, který dobře ví, že rov hřbitovní
jest pouze proměnou v lepší život na věčnostech, srdce jest po—
hnuto & výrazu hoři dává slzami. Kniha Sirach napomíná: »Synu.
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nad mrtvým vylévej slzy a jako bys něčeho těžkého byl utrpěl,
začni kvíleti a podle soudu (jak za slušné uznáš) přikryj tělo jeho,
a nezhrdej pohřbem jehox 38, 16.
Než jako při všem na světě, tak i zde nutno užívati náležité
míry; i nad hrobem se máme v slzách krotiti a přemáhati, by
pláč, aby slzy lidské nebyly beze všeho vnitřního podkladu, beze
všeho užitku a prospěchu.

Týž Sírach

vybidnuvkzármutkn nad zemřelýmí,napomíná

dále, by žal náš se mírnil: »Nedávej v zármutek (přílišný) srdce
svého, ale zapuď jej od sebe, a pomní na poslední věci.: 38, 21.
Spasitel nám podal příklad u hrobu Lazarova. »On naučil
nás,: dí svatý Cyrill, »jak bychom měli přátele, kteří z tohoto
světa odešli, oplakávatí. Dle zákona rozumu a mírnosti v slzách“
Slzy jenom zemřelým nepomohou, jsou-li pouhými slzami
bez dobrých skutků. které duším jsou užitečné, bez modlitby, bez
milosrdenství. Neprospčlo by na příklad manželům, kdyby jenom
slzy ronili. však odkazů ohledně vychování dítek osiřelých, správy
jmění a vedení života pozemského neplnili. Nepomohly by slzy
ditek zemřelým rodičům, kdyby nebyly spojeny s poslušnosti
k učitelům, představeným a řádným životem, který činí rodičům
i po smrti čest. Jak často nad hrobem rodičů svých dítě slzy roni
a přece ničemu se z hrobu toho nepřiučí, lepším se nestane,
hříchu se nevaruje a ctností rodičů svých nenásleduje! Pak slzy
ony nejsou prospěšny dětem, nejsou však také milé zemřelým
rodičům.
Mnohdy roni slzy přátelé a přítelkyně nad hrobem záhy
zesnulé dívky nebo jinoeha, který na prahu života teprve stál.
Slzy, jež jim po lících kanou, budou i jim k užitku, když si u tako—
vého hrobu vzpomenou, co tu mladou bytost do hrobu sklátílo,
a uváží, že to byl časem život nezřízený, náruživost, mnohé po—
klesky. Se slzami v očích spolu si ustanoví varovati se podobných
chyb, krotiti náružívostí a vésti řádný život.
Tehdy budou slzy naše k užitku, budou spolu i mírněny
a v Pánu zesnulí těšiti se budou z podobného zármutku našeho.
Jako jest třeba, bychom mírnili žal svůj, tak musíme také
slzy své nad hroby posvěcovati odevzdaností do vůle Boží. Uva
žujme, že jest Bůh Pánem života lidského. že jedná dle věčných
úradků a nejvyšší moudrosti Své, a že smrt, již seslal, jest půso
bením spravedlnosti Jeho.
_ jest tudy sice smrt otcova, matčina, synova, známého a tak
dále bolestná, než kdo jí přivolal? Pán nad žívotemasmrtí. Jemu
se zalíbí život některého člověka prodloužitiajiného zkrátiti. Bůh
pořádá vše dle Své vůle. jeho byl život onoho otce rodiny, oné
matky starostlivě, syna hodného, dcery tolik oplakané, manžela
nebo manželky opuštěné, vdovy. sirotky obklopené, přítele věr
ného; a poněvadž Bůh byl všech těch mnohých života dárcem
a Pánem, mohl je vzíti, kdykoliv za vhodné uznal.
Proto musíme volatí s Jobem: »jak se Bohu zalíbilo, tak se

stalo; budiž jméno Páně pochválenola
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Stnrt našich milých jest často účinkem moudrostí Boží; smrt
jim byla k dobru a ku spáse, a Bůh zařídil vše dle nevyzpyta—
telné moudrosti Své. A nejenom že zemřelým smrt prospěla, i nás

měla od pozemských včcí odtrhnoutí, naším srdcem pohnouti
a duši naši k plnění vůle Boží a k přijetí pravd věčných ochot
nější a chápavější učiniti.
Smrt jest účinkem moudrosti Boží; smrt vytrhla mnohé z mno—
hých starostí, nebezpečenství, běd a soužení. Kdyby byl ten neb
onen déle živ, zdali by byl mčl tak šťastnou hodinu smrti, zdali
by byl oplakal hříchy své. zdali by byl se smířil s Bohem? Právě
v čas přišla smrt, když nalezla človeka kajícího a připraveného.
A proto posvčt'me slzy své odcvzdaností do vůle Boží,
uznávajíče, že. co Bůh činí, všechno dobře činí a že moudře po—
řádá život náš.
\
Smrt našich zesnulých jest spolu často i účinkem spravedl
nosti Boží. Davidovi bylo prorokem oznámeno, že přijde o syna,
protože se proti Bohu prohřešil, což se naplnilo na Absolonovi.
Kdyby všichni, jež dnes oplakáváme, pozvedli hlavu svoji, jak
mnozi by zvolali se Spasitelem: »Neplačte nade mnou, ale plačte
sami nad sebou.< »Neplač nade mnou,: řekl by mnohý manžel,
»»ale plač nad sebou, nad svými hříchy a nepravostmi, nad svojí
nevěrou, nad svojí bezstarostností, darebností, která mne do hrobu
přivedla.:
'Plačte nad sebou,< zvolali by rodiče na děti své,
.plačte nad neposlušnosti svojí, nezvedeností svojí, která nás před—
časně do hrobu sklátila.c — »Plačte nad sebou, že jste nás špatně
vedli, špatně vychovali,c zněla by žaloba na mnohé rodiče. »Pro
vaše chyby byly jsme vaše děti záhy do hrobu přivedeny.<z
Spravedlnost Boží mnohé povolala na onen svět, uznávejme
tuto kárající ruku Boží a posvěcujme slzy své na hrobech zesnulých
opravdovou lítostí, pokáním a do vůle Boží odevzdaností.
Aby slzy naše opravdový užitek přinesly, jest nutno, by
byly světlem víry osušeny. Veliký jest rozdíl, umírá—likřesťan

anebo pohan, a také dle toho rozdílný zármutek.

Nevěřící nemá známostí toho, že opět jednou vstane anebo
tomu věřiti nechce, umírá bez naděje a přátelé jej podobně opla—
kávají. Ale křesťan ví, že neumírá na věky, že za hrobem jest
pro spravedlivé lidi život lepší a blahodárnější, že nebude věčně
odloučen od svých drahých, ale že se s nimi opět sloučí “a spojí
k radosti neskonale.
Dnešní epištola nás o tom utvrzuje. »Všickni zajisté vstaneme
z mrtvých, ale ne všichni budeme proměnění. Hned pojednou
v okamžení k poslednímu zatroubení; neboť trouba zavzní &mrtví
vstanou neporušitelní, a my budeme proměněni.a 1. Korint. 15,
51 a 52.

_

Ano, vstanou z mrtvých ti. které oplakáváme, vstanou osla
venl, proměnění, povznesení, až je Bůh z hrobů jejich vyvolá.
Tato pevná víra osušuje slzy naše.
Navštěvuješ—lisvé dítě matko křesťanská, otče zarmoucený,
ono dítě, jež andělé do nebe odnesli, připojuj k slzám i onu
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naději, že dítě své opět uzříš, nevyslovitelně šťastné a blažené
v království nebeském, jenom že jest na tobě vynasnažití se po
křestansku žití a umříti. Oplakává-li manželka muže svého, i jí
víra svatá slzy bolu osušuje, víra učiní nás o budoucím z mrtvých
vstání, víra o shledání se na věčnostech.
elite-li děti ztráty rodičů svých, matky a otce svého, po
mnčte i vy, že s rodiči se sejdete a že jim nyní vděčností a láskou
největší radost činíte. Kéž máme v zármutku svém hodně
víry, kéž bolest svoji tímto pramenem útěchy mírnímel Kdo touto
Věrou jest proniknut a nadšen, toho bol jest mnohem menší,
toho slzy jsou posvěceny odevzdaností do vůle Boží. Budiž na
hrobech méně žalu, méně slz, ale více víry a ctností! Hledme,
aby se zrak náš otevřel, abychom prohlédli a žalu nad zemřelými
k svému i jejich prospěchu užívali. Mírněme slzy své, odevzdejme
své milé i sebe sama do vůle Nejvyššího a posvětme slzy své
věrou v budoucí život nadzemský. Osušme oči své. vzpomínajíce,
že jest Bůh Pánem života našeho, že posílaje smrt na lidi ukazuje
Svoji moudrost a spravedlnost. Pomáhejme duším z očistce modlit
bou, dobrými skutky, oběti mše svaté, a vyplní se, co dí píseň
Starodávná: »Budou na nás vzpomínat, až budeme umírat.< —
Amen.

Alois Dostál, farář v Křečovících.

Památka všech věrných dušiček.
Rozjímání () hrobě.
»Mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteří
uslyší, živi budou.»
]an 5,25.

Jest jedna česká píseň, pěkná, nadepsaná: »Můj hro bc;

začíná:

'
A dále:

»Vůkol klid a ticho vládne,
jenom já zde povzdychám;
neslyším já mluvy žádné,
živý jsem tu já jen sám.a

»Hrobníku, v tom lůnu zcmč
ložnici mně připravuj;
bude tu mně spát se jemně,
spít tu děd i otec můj.—x

Té písně dojemné a plné citu vzpomněl jsem dnes; jest
dušiček,
památka všech věrných zemřelých; všech duší dobrých,
které v lásce Boží, v kajicnosti zemřely, avšak slávy Boží ještě ne
požívají, protože zemřely buď ve hříších malých, anebo .za své
hříchy těžké ještě dostatečně zde se nedokály. Jsou v očistci!

—— 77.1

——

Slušno, bychom jich vzpomínali; dnes jest den jejich; majít'
dnes svátek. A pěkně i důmyslně Církev svatá položila památku

jejich po všech svatých

a to hned následujícíhodne, abychom,

poněvadž jsme včera uctili svatóvnebi a s nimi se radovali, dnes
sestoupili i do místa muk a pláče, jak přikázal Pán: »Radujte se
s radujícími, plačte s plačícími.a
Vše dnes spěchá ven navštívit hroby, místa posledního od
počinku, zde, svých milých a drahých. Připojme se! — Aj. co
věnců, co světel! Co lamp a svící! Kéž i tolik modliteb nábož
ných a vroucích, jako ty lampy jsou ! Aj, zde bohatě hrob ozdoben,
nádherné věnce, lampy a kvítí, bohatá světla! Ale itam vkoutku,
jak se zdá, zapomenutém, hoří svíčička, již rozžehl chudý sirotek
svému zemřelému otci, své matce, jichž nikdo nevzpomíná, protože
chudých; anebo již vnouček rozžal svému zemřelému dědečkovi,
své babičce. Avšak druhdy v té chudičké svíčičce více lásky bývá.
než v těch bohatých věncich a krásných lampách, jež pro okáza
lost na hrob dány bývají. Ale buď jak buď! Ty a také věci maji
býti důkazem lásky a vděčnosti, kterouž živoucí chovají ku ze—
mřelým, a dobře tak jest; neboť láska »nezná mezí, jdct i za

hrob;c láska nepřestává,

dí apoštol.

jest slušno a spasitelno navštěvovati hroby zesnulých, zvláště
dnes. »Svaté a spasitelné jest myšlení, za mrtvé se modliti, aby
hříchů svých zproštění byli.a Makk. 12, 46. Ano, jděte, navštivte
hroby svých milých a drahých; vzpomeňte jich v lásce; po
modlete se za ně; ale zastavte se v duchu také u hrobu svého;
snad již uchystán jest! Dnes nebo zítra i vy přijdete sem! Proto
dnes rozjímati budeme o hrobě.

Pojednání.
1. Co jest hrob?
Poslední příbytek, poslední obydlí člo
věka zde na zemi; místo posledního odpočinku. Nejednomu nestačí
lány; zde bude míti několik pídí země dost! Někomu nestačí
paláce: zde postačí mu šest prostých desk prkenných! -——
Tomu
učí hrob; hlásá marnost a pomíjejicnost všeho, co zde na světě
jest. Smrt vše vyrovnává, činí všemu časnému konec; tu měřeno

všem rovně.

2. Co v hrobě'nalézáš?

druhý — kosti;

Otevřijeden—kosti; otevři

otevři třetí — kosti;

a tak pořád! Kosti

zbyly z člověka; a i ty časem se rozpadnou; jsouť prachavápno!
——
Snad poznáš, čí to kosti js o u? Ty snad zboháče, a ony
z chuďasař Ty z učeného, a ony z neučeného? Ty ze vznešeného
a ony ze sprostéhoř Vše jedno; nepoznáš ničeho; nanejvýš po
znáš, jsou-li z děcka či z člověka vzrostlého; byl-li mlád či stár,
kdož ví? Ta tam jest všecka sila, svěžest &krása, ale ta tam také
každá vráska; kůže scvrklá, i šediny; smrt vše vy rovná.
A ta
lebka? S ní do hrobu pochovány jsou všecky plány aúmysly, ale
i všecky vášně a náruživosti; tam ta lebka snad hrdě sc nesla na

ostatní s hůry pohlížejíc; tato snad vždy klonila se, jsouc skromná
a pokorná; kdož to pozná? Tak hrob vše srovná, vše napraví!

3. Tak i ty jednou budeš spáti, budešležetinakvi,

\: rubáši umrlčím! Ruce křížem, oči zatlačeny, ústa zamknutá,
ruce a nohy ztuhlé; ještě budes ležeti vrakvi jako mrtvola, a již
se tě budou lidé snad štítiti! ——Uzamknou rakev, donesou tě
sem na svaté pole, spustí tě do hrobu, zavzní poslední hrouda
spadající na rakev, a brzo zdvihne se hrob, rov, nad rakvi tvou;
poslední příbytek hotov! Snad někdo vzpomene, aspoň v den

d uši ček, snad přijde, poklekne. pomodlí se, poznamená hrob
svatým křížem; _ snad — a snad také ne!
A za kratinký čas zmizí i s tebe maso, červi z něho se vy

vinou, je snědí: šat zpuchří, zůstanou jen kosti.

Po několika

letech se vykopají, lidé je uzří; někdo z příbuzných snad je sváže
v bílý šat, Spustí opět do hrobu, a budeš spáti dále, až i ty kosti
svým časem se rozpadnou. A kdy to bude.? Snad brzy! Napo
iníná Spasitel: »Bděte, neb. nevíte dne, ani hodiny.: , Tak hlásá

hrob nestálost, marnost a pomíjejicnost tohoto světa! O myšlenky
vážné a přísné, avšak dobréaspasitelné! Sestupuj často do hrobu;
postav se často před svůj hrobl

4. Avšaknejen marnost

a pomíjejicnost

tohoto

světa hlásá ti hrob, ale také v z k ř í š e n í. ]cstit' hrob místem nejen

smutku a vážných myšlenek, ale také místem rad ostné

iiaděj e.

Job těšil se: »Vím, že Vykupitel můj živ jest, a že v poslední
den ze země vstanu a zase oblečen budu koží svou, a v těle svém
uzřím Boha svého, kteréhož uzřím já sám a oči mé spatří Jej
a ne jiný; složena jest ta naděje má v lůnu mémnr Job 19, 25—27.
A Spasitel v dnešním svatém evangeliu: »Amen, amen, pravím
vám, že přichází hodina a nyníf jest, kdežto mrtví uslyší hlas
Syna Božího, a kteří uslyší, živi budou.e Jan 5, 25.
Ale vzkříšení tobě hlásá i ta travička, která na hrobě vy
růstajíc, každým jarem k novemu se probouzí životu; to kvítko,
kteréž na hrobě rozkvétá; ten brouček, jejž po zimním spánku
zahřívající sluněčko probúdilo, aby nový život žil; ten motýl, který
z nepěkné housenky se vyvine, nový život započíná a vzduchem
vesele pluje; zvláště pak svatý kříž, který s obrazem Spasitele na
tvém hrobě stojí a kncbi, k lepšímu životu cestu ukazuje; mluvit
k tobě Kristus: »já jsem vzkříšení i život; každý, kdo ve mne
věří, byť také umřel, živ bude; a každý, 'kdo jest živ a ve mne
věří, neumře na věky.< Jan 11, 25. 26. Kristus smrtí Svou smrt
přemohl; On naděje naše, náš život. naše vzkříšení, naše spása!
Tak hrob není jen místem trudu, pomíjejicnosti a zármutku, ale
též radostné naděje.
\

5. Jak chceš spáti

v hrobě svém? Rozumíse tiše,

klidně! Tělem budeš spáti klidně po zákonu přírody; at se s ním
děje co děje. Rozpadne se, přecházcti bude v útvary jiné, což na
tom. Ale zůstane zde, ani vlas z něho se neztratí; ať tě uložili
do země. anebo šelma tě pozřela, anebo oheň ztrávil, anebo voda
rozpustila, anebo vzduch vysušil; vše jedno; prvky zůstanou zde.
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Jako je poprvé Bůh sloučil: tak je sloučí i podruhé 0 vzkříšení
a k novému probudí životu. »Věřím v těla z mrtvých vzkříšenílc
Ale duch.> Aby ten měl pokoj! Přejeme a voláme za zesnulými:
»Odpočinutí věčné dejž mu (anebo jí) () Pane, a světlo věčné ať
mu (jí) svítí! Odpočiň v pokoji !a O, ten pokoj, ten pravý, svatý
pokoj, kterého svět dáti nemůže, neboť ho nemá, aniž ho zná.
Toho zde není na tom světě; ten jest u Boha; tam, ve světě
lepším! Bůh jest to světlo věčné, u. Něho jen pokoj; proto i zde
jen ten má pokoj v duši své, kdo má Boha svého v srdci svém.
Proto apoštol: »Posvěcujte PánavKrista v srdcích svýchÉc Ale
pokoje toho musíme si zasloužiti. Cim? Svatým, zbožným životem;

zapíráním sebe, následováním ,Krista Pána, konáním dobrých
skutků! Vždyť život věčný jest odměnou za život zbožný, Bohu
oddaný! Zadarmo nám ho Bůh nedá! Musíme si ho zasloužiti!
Proto třeba svatě žíti! Budeme—litak činiti, splní se, co di apoštol
v.dnešní svaté epištole: »Trouba zavzní a mrtví vstanou nepo—
rušitelní; a my budeme proměněni; neboť musí toto porušitelné

obléci neporušitelnost, toto smrtelné obléci nesmrtelnost; a když
tato smrtelné obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž
napsána jest: Pohlcena jest smrt ve vítězství; kde jest, ó smrtí,
vítězství tvé.> Kde jest, ó smrti, osten tvůjřc _- Pak ovšem bude
život blahý, šťastný i duši, i tělu!
6. Č), rozmilí v Kristu, putujte k hrobům!
Navštivte své
milé a drahé; kážeť tak křesťanská láska, křesťanská povinnost;
zvláště dnes! Ale neopomiňte též v duchu zastaviti se \u hrobu
svého, ponořte se nad ním ve zbožné rozjímání; nebot čím hlou
běji každý sestoupíš do hrobu, tím výše vystoupíš jedenkráte
o vzkříšení do slávy nebeské.

Amen.

Monsign.Boh.Hakl.

Neděle XXIV. po Sv. Duchu.
Proč dopouští Bůh soužení na spravedlivé?
»Bouře veliká stala se na moři.:
Mat. 8, 24.

Bouře na zemi jest cosi děsného. Není-li pravda, rozmilí
v Kristu? Když obloha kolkolem se zamračí, blesk za bleskem
šlehá, hrom hučí, země se otřásá, déšť se lije, okna "řinčí, stromoví
se láme: tu se děsí a lekáv každý člověk, tu pojímá, každého
smrtelníka strach a úzkost. Cim děsnější jest asi bouře na moři!
Když se nalézá člověk na lodi, a moře se rozbouří, takže lodička
vlnami se přikrývá, a člověk každou chvíli smrt ve vlnách očekává :
ach, tot v pravdě úzkost smrtelná!
A aj! takovouto úzkost dopustil Pán Ježíš na Své věrné, na
Své učenníky, jak vypravuje dnešní sv. evangelium. Tážete se,
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milí křestané, proč? Pán ježíš chtěl zkusiti jejich víru, věří-livNěho
jakožto Boha Všemohoucího. Ale učenníci v této zkoušce neobstáli.
Domnívali se, že když Pán ježíš spí, že o jejich nebezpečí neví
a nedbá. Proto Ho budí ze spánku, řkouce: »Pane! zachovej
nás, hyneme.a A proto domlouvá jím Pán ježíš řka: »Co se
bojíte, malověrnířc
A jako zkoušel Pán ježíš víru Svých učenníků, tak zkouší
Pán Bůh po všecky věky ctnost těch, kteříž Ho milují. Dopouští
na ně úzkosti, zármutky, křivdy, pohanění, protivenství, ztrátu cti,
majetku a zdraví; ale činí to v úmyslu otcovskěm, lásky plném.

Bůh dopouští soužení na spravedlivé, aby je

zkusil v ctnosti.

—

Pojednání.
Nejmilejší! Kolik bylo kdy spravedlivých, tolik jest na tuto
pravdu svědků. Ale já vám připomenu jenom některé příklady,
a to příklady nejvýmluvnější.
A bra h am, jak víte, stal se praotcem lidu israelského, onoho
lidu, zjehoz' středu vyjíti měl Spasitel světa Této milosti a před
ností stal se zajisté Abraham hodným pro svou ctnostnou povahu.
A kdy se ukázala jeho ctnost v nejkrásnějším světle? Snad když
opustil svou vlast a své příbuzenstvo a šel do země kananejské,
jak mu byl přikázal Hospodin? Snad když k vůli pokoji se svým
bratrovcem Lotem oželel nejkrásnějšího kraje v zemi zaslíbené?
Snad když k vůli Lotovi, aby jeho i rodinu vysvobodil ze zajetí,
dal se do boje s nepřítelem o mnoho silnějším? Snad když přijal
tři cizince pod svou střechuastkvěle jich pohostil? Snad se osvěd
čila jeho ctnost tenkrát, když uvěřil Hospodinu, že obdrží syna
dědice, ačkoliv on i manželka jeho věkem byli sešli? To všecko
bylot ovšem důkazem jeho ctnosti, ale důkazem neomylným bylo
teprv, když mu přikázal Hospodin: »jdi na horu Moria a tam
mně obětuj syna svého jednorozcného, kterého miluješ,: a když
Abraham vstal a šel a chtěl obětovati. jak trapné city svíraly
jeho srdce otcovské, dokud nevyplnil rozkazu Božího! A Abraham
jest třetího dne na hoře Moria a vztahuje již ruku, aby syna
svého nejmilejšího zabil a Bohu obětoval; ale Bůh mu za
bránil skrze anděla řka: »Nyní jsem poznal, že se bojíš Boha.——
Gen. 22, 12.

Vidíte, milí křesťané, nyní se ukázala .ctnost Abrahamova
ve světle nejkrásnějším, nyní, kdy jeho srdce otcovské žalostí
pukalo a krvácelol
'
A co mám řício velikém trpíteli job o vi? Hle, Sám Hospodin
honosil se, že »není jobovi rovného na zemi, že jest muž bojící
se Boha a vystříhající se zlého< job l, 8. A kterak zkusil Bůh
jeho ctnost? Že se Boha bál a jemu celým srdcem svým byl od
dán, dokud se usmívalo na něj slunce štěstí, dokud byl zdrav
a ode všech lidí vážen, dokud oplýval statkem vezdejším a veselil
se uprostřed kvetoucích synů a dcer: to nebylo nic zvláštního,
to'dokázali tisícové jiných lidí. Ctnost jobova vynikla nad obyčej
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nou ctnost lidskou, jako vyniká jasné slunce nad bledý měsíc,
když dOpustil na něj Pán Bůh soužení, job zůstal Bohu věrným
a chválil sv. jméno jeho i tenkrát, když o všecken statek oloupen,
všech dětí zbaven, ode všech lidí opuštěn, nejhorším neduhem
sklíčen, seděl na smetíšti a ostruhoval hnis tekoucí z vředů stře
pinou. Sv. Tomáš z Villanovy, rozjímaje tyto věci, volá: »Slav
nější byl job na smetišti, nežli na koberci: (káza na den sv.
Kosmy a Damiana)l A sv. Ambrož podotýká: »Více zkušen jest
job tehdáž, když ztrativ bohatství i děti, neodstoupil od bázně
a služby Boží.<< A dokládá: njest-li mnoho soužení, jest mnoho
zkušení; kde mnoho zápasů tam mnoho korun. jest tí tedy pro
spěšno, že máš mnoho soužení; neboť při mnohém soužení spíše
dojdeš korunyx. Na žalm 118.
Milí křesťané! Mám vám snad ještě připomínati starého
Tobiáše, jemuž řekl sám anděl Rafael, že dopustil Bůh na něj
slepotu a ztrátu jmění a pronásledování, aby ho zkusil v ctnosti
Tob. 12, 13.? Anebo sv. apoštola Pavla a ostatní apoštoly a mu
čenníky Páně, kteří i'přes nejvetší strasti a muky, zůstali věrnými
Bohu ajeho službě? () toho netřeba připomínati. Kolik bylo kdy
spravedlivých — musím říci opět — tolik svědků na tu pravdu,
že na spravedlivé dopouští Bůh soužení, aby je zkusil v ctnosti.
Chcete se ještě více přesvědčiti o této pravdě? Nuže nahléd—
něte se mnou v Písma svatá a otažte se sv. otců církevních.
V knize Přísloví čteme: »jako zlato a stříbro zkušeno bývá
ohněm, tak zkušuje Bůh soužením lidi spravedlivé.a Přísl. 17, 3.
Srovn. Sir. 2, 5. Tak jest. Clověk spravedlivý jest jako zlatá neb
stříbrná ruda. Zlato neb stříbro vynikne mezi různými zeminami
teprv tenkrát, když se dá do peci, do ohně; trusky se spálí, ale
zlato neb stříbro zůstane. Tak se poznává člověk v ohni protiven
ství; sežehne-li ho a zničí-li ho ten oheň, byla ctnost jeho jako
trusky; přetrpí-li ten oheň, jest ctnost jeho jako zlato, opravdová,
nelíčená. stálá a pevná. — Podobně praví se v knize Sirachově:
»Nádobí hrnčířské zkušuje oheň, a lidi spravedlivé pokušení zá
rmutku.- Sir. 27, 6. jak pravdivé to porovnání! V ohni se ukáže
teprv, jest—li uděláno nádobí z dobré hlíny a jest-li tato hlína
dobře uhnčtena; nádobí ze špatné hlíny a špatně dělané pukne,
ale dobré nádobí ztvrdne a zvoní jako ocel. Tak jest i s člověkem :
kdo v soužení reptá a zákon Boží opouští, zdá se býti sprave
dlivým; ale kdo v soužení jest kliden a zákonu Božímu věren,
ten jest opravdu spravedlivým.
ještě jiných porovnání užívají sv. otcové. Sv. Tomáš zVilla—
novy píše: »jako hvězdy svítí v noci a ne ve dne: tak ctnost se
stkví v trápení a ne v štěsth (jb.) A sv. Petr Zlatořečný praví.
»Umění toho, kdo řídí loď na moři, dokazuje se počasím ne'
jasným, nýbrž bouřlivým; když jest vítr příznivý, dovede říditi
loď ledakterý plavec, ale když se rozzuří větrové, tu se hledá
umění prvního mistra.c Reč 20. Co těmito slovy míněno, jest
patrno každému, že totiž ctnost člověka se osvědčuje ne ve dnech
štěstí, ale ve dnech neštěstí. ——Tak jest rozmilí v Kristu! Není-li
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pravda, že každé kadidlo není dobré? Po čem to rozeznáte? Dejte
kadidlo na žhavé uhlí a uvidíte: vydá-lí kadidlo vůni, jest dobré,
pakli zápach nelibý, jest špatné. Tak i člověk, osvědČí-li se dobrým
i v olmi utrpení, Opravdu jest dobrým; tuť se jeví a šíří vůně
jeho dobrých skutků a jeho výborné povahy obzvláště a nejvíce.
*

*

il:

jestit' tedy dokázáno, milí křesťané, jak příkladem svatých
a světic Božích, tak i výroky Písma sv. a sv. otců, že soužení.
dopouští Pán Bůh na spravedlivé, aby je zkusil v ctnosti.
Zkoumejmež nyni svůj dosavadní život a zpytujmež své svě
domí. Byli jsme malověrní, jako učenníci Páně, když zuřila proti
nám bouře protivenství? Malomyslní a netrpěliví, když nás žahaí
oheň pokušení? lenivi ve službě Boží, , když lomcoval námi vítr
pomluvy? nedbali svých povinností k bližnímu, když nám šlehal
do tváře déšť zloby a nevděkuš nestálí a vrtkaví v dobrých před
sevzetích', když se sypaly na hlavu naši kroupy nebodyaneštěstí?
le-li tomu tak, nejsme ještě v ctnosti utvrzeni, nejsme ještě
věrní služebníci Boží, nejsme ještě oprávněni čekati koruny v krá
lovství nebeském, poněvadž, jak dí apoštol Páně, nebude korunován,
leč kdo řádně bojuje. ll. Tim. 2, 5.
Pročež »trpčlivostivjest nám zapotřebí, abychom činíce vůli
Boží dosáhli zaslíbení.: Zid.10, 36. jen v ati-pělivosti zachováme
duše své.: Luk. 2,1, 19. V této ctnosti horlivě se cvičme, touto
ctností proti všem protivenstvím se ozbrojujme, až přijde hodina,
kdy náš Bůh všemohoucí z tohoto moře bouřlivého nás odvolá
& uvede do přístavu věčného klidu 3 pokoje. Amen.
Klement Markrab.

Neděle XXV. po Sv. Duchu.
() hříšníeíeh uprostřed spravedlivých.
»Ne abyste snad trhajíee koukol, ne
vytrhli spolu s ním pšenice.<
Mat. 13, 29,

Právem porovnává božský Učitel v dnešním svatém evan
geliu svět s polem; neboť jako zde pšenice vedle koukole roste,
tak i na světě hodní i zlí, spravedliví a hříšníci jakoby promíchání
byli. Proč trpí nebeský Pán to, čeho by žádný hospodář nestrpěl
v domě svém? Což se už ten mocný Tvůrce 0 svět nestará? Což
,ustal býti přísným Soudcem všech hříšníků?
Když se oddali lidé kdysi prostopášnostem, vyhladil je Bůh
potopou. Když hřešili v Sodomě a Gomoře, ohněm a sírou Spálil
obě ta města; ted' však hříšné lidi trpí na zemi. Bůh jest týž,
stále nenávidí hřích,a miluje dobro; jestliže tedy trpí hříšníky.
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zajisté má k tomu závažně důvody, tajné úmysly a zvláštní úradky.
To dokazuje právě přečtené podobenství o koukole mezi pšenici.
»Ne abyste snad, trhajíce koukol, nevytrliali spolu s ním pšenicem
dí zřejmě nebeský Hospodář.
Z toho poznáváme, proč Bůh hříšníky trpí na světě, proč
_jich hned nevyhubí.
]sou trpěni k vůli sobě a také k vůli spravedlivým o čemž
v jednotlivých dílech.

Pojednání.
l.

Bůh trpí hříšníky mezi spravedlivými k vůli
hříšníkům samým.
Nevyzpytatelné jsou soudy Páně a ncvyvažitelná moudrost
Boží. Kam zrak lidský nesáhá, to vidí předobře Bůh; čeho náš
rozum ani nemůže chápati, to jest zřejmé před očima Božíma.
Bůh trpí i hříšníky a při tom má dalekosáhlé zámysly. Chceme
jenom na některé poukázati.
1. Podává zajisté nanejvýš shovívavý Bůh i hřišnikům dosti
času, by své bludy, své hříchy a nepravosti poznali. Kdyby člověk
vždy rozvážil, co činí, čeho se dopouští, kdyby si vzpomněl, jaké
následky má jeho počínání, o mnoho méně by hřešil. Nejvíce
zajisté hříchů vzniká z náruživosti, vášně, ukvapenosti. že člověk
se dá svésti a unésti zlosti, mstou nebo jinak jedná nepředloženě
a nerozvážně. Ve zlosti a záští zabil Kain bratra svého, rovněž
i David ke hříchu byl dohnán, a Jidáše lačnost zlata svedla. Tato
vášeň netrvá dlouho, ale za krátko mizí, a člověk nyní poznává
svoji ukvapenost. Náruživost člověka pojednou chopí, ale brzo
ho opouští. Říkáme, že ze své vášně vystřízlivěl, sebe opanoval,
zapřel a přemohl, a pak želí toho, co byl spáchal. Vystřizlivěl
Kain, poznal chybu svoji David i ]idáš. Brzo se nasytili, vášeň
svoji ukojili a pak poznali, že chybili, že poklesli. To Bůh před—
vídá, že sebe sama mnozí hříšníci poznají, že vystřízliví, že za
nechaji hříchů svých, a proto je trpí na světě.
2. V milostivě poskytnutém čase mají sebe hříšníci poznati
a také lítost nad hříchy svými vzbuditi. Mnohé hříchy jsou spo
jeny s radostmi pozemskými, s přednostmi světskými, a proto se
hříšník od nich dlouho nemůže odtrhnouti, proto delší dobu na
nich lpí a prodlévá. Tak na příklad nestřídmost v jídle a v pití
z počátku člověku lahodí a se líbí, msta ho blažl, chlipnost těší,
utrhání na cti bližnímu potěšení způsobuje. Však netrvá to dlouho,
a radosti a přednosti mění se v bolesti a škody. Hříchy mají zlé
následky, a pachatel jich, poznav zhoubnosti jejich, lituje, že se
se jich dopouštěl, zdraví své si podkopával, na duši tresty uvalil,
svědomí své obtížil, o blaho pozemské i nebeské se připravil,
pokoj a mír ztratil a jinak na sebe uvalil strasti a nehody. Marrio
tratný syn litoval, že otce opustil, zlých soudruhů se přidržel,
Rádce duchovní.
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jmění prostopášně rozházcl a svědomí své hříchy obtížil. A po—
dobně křesťan po čase lituje svých vin a poklesků. Bůh ho hned
netrestal, čekal, předvídaje, že bude litovati a želeti svých vin.
Proto trpí na světě i hříšníky, proto jim popřává času k oprav—

dové lítosti.
3. (Jas jest popřán hříšníkům k poznání sebe samých, k lí
tosti nad spáchanými hříchy a k polepšení. Aby se skutečně někdo
napravil a polepšil, k tomu potřebuje času, poněvadž se to ne
stává vždy okamžikem takořka ruky obratem nebo zázrakem.
Na příklad, kdo jest hříšníkem ze zvyku, kdo upadl do hříšného
stavu, kdo ve hříších se dlouho kochal, jenom znenáhla se po—
lepšuje, pomalu škodlivost hříchů poznává, a co ho dříve blažilo,
si zošklivuje. Bůh to vidí, a proto čeká, dávaje spolu hříšníku
dostatečné pomoci a milosti Své, by vyvázl ze hříchů a napravil
život svůj. Nechce zajisté smrti, to jest zahynutí hříšného člověka,
ale aby se polepšil a živ byl pro království nebeské.
Proto tedy nespravedliví a zlí lidé na světě jako koukol
mezi pšenicí, jako plevel mezi obilím jsou trpěni shovívavostí
Boží, by měli čas k poznání hříchů, jich oplakání a dokonalému
se. polepšení. Než i pro spravedlivé ponechává je Bůh, o čemž
v díle

Il.

,
Bůh trpí hříšníky na světě k vůli lidem spra
vedlivým.
1. Bůh chce spravedlivé lidi zkoušeti, jako zkoušel anděly,
a pro tuto zkoušku i zlé lidi trpí. Každá ctnost, má-li býti ctností
pravou, musí býti obrněná proti všelikým nástrahám a pokušením,
musí šťastně vyváznouti ze všech nebezpečenství a protivenství.
Která ctnost by snadno poklesla v sebe menším pokušení, není
ani ctností pravou. Kdo chce býli spasen, musí vytrvati, nástrahy
přemoci a pevně státi. I—Iříšníciposkytují ctnostným a spravedlivým
lidem mnoho příležitosti k pokušení, zlí lidé svádějí příklady i slovy
své hodné spoluobčany, jest tudíž na křesťanech, aby ukázali svoji
sílu, svoji stálost, svoji'statečnost, a nedali se svésti. V pokušení
tom tříbí se takořka lidská ctnost', ctnostní se utužují ve svých
ctnostech, a proto vídáme vedle bezbožných horlivé křesťany.
Manželka odpadlíka a nevěrce Renana byla zbožnou a hodnou
katoličkou. Ve velikých městech, kde žijí na př. odpůrcové a pro
následovatelé víry svaté, jsou na druhé straně horliví křesťané
a řádní lidé. Soudě na příklad dle spisův a novin, které se tam
vydávají, domníval by se, že je tam veliká netečnost náboženská
a hrozná zpustlost mravní; ale není tomu tak; chrámy jsou čet—
něji navštěvovány než jinde, svátosti hodně přijímány, poněvadž
bezbožci oni jsou křesťanům pobídkou, by horlivěji konali povin—
nosti své, do kostela chodili, přikázaní Boží plnili a právě zbožný
život vedli. Bůh ponechává hříšníky na světě, aby spravedliví
lidé byli zkoušeni ve svých ctnostech a z pokušení těch jako ví—
tězi vyšli.
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2. Bůh trpí hříšníky, nejenom aby spravedlivých ctnost byla
zkoušena, ale také se rozmáhala a rozšiřovala. Cím více člověk
v dobrém se cvičí, dobro zkouší, tím lepším a ctnostnějším- se
stává. K tomu podává společnost zlých nejlepší příležitost, neboť
mezi nimi cvičí se člověk v trpělivosti, lásce k bližnímu, veliko
myslnosti, odpouštění, v dobročiněni i lidem nevděčným a t. d.
Křesťan, obcuje mezi hříšníky, jest často nucen veřejně víru svoji
hájiti, brániti, jí se zastávati jako hodný její syn a vyznavač. Tím
a podobným se ctnost rozmáhá a rozmnožuje k našemu dobrému.
Proto tedy Bůh hříšníky, onen koukol mezi pšenici, trpí, aby byli
spravedliví ke ctnostem pobízeni a pobádáni.
3. Ponechávaje nebeský Hospodář hřišníky na světě, chce
tim poněkud i spravedlivým posloužiti, je odměnit, jim žalu umír
niti. jsou totiž zlí úzce spojení na světe svazky příbuzenství a přá
telství sespravedlivými a hodnými lidmi. 'Lijí vespolek jako ro
diče a děti, jako synové a dcery, bratří a sestry, a vůbec jako
přátelé blízcí. Byl by tedy žal těch dobrých veliký, kdyby spříz—
nění s nimi zlí a bezbožní hned a snad i neobyčejným způsobem
spravedlností Boží byli zahubeni a zničení. Pro ukrácení bolu lidí
hodných ponechává Hospodin zlé na světě. »Ne abyste snad,
trhajíce koukol, nevytrhali spolu s ním pšenicea
Ačkoliv tudíž Bůh netrestá bezbožných hned, přece trest
jim není odpuštěn bez pokání. Nadejde doba žní, kde bude od
dělen koukol od pšenice a určen ke spálení. Přijde doba, kde se
ukáže spravedlnost Boží ve světle nejjasnějším, nadejde den soudný,
kdy bude každý odměněn nebo trestán dle zásluhy. Tehdy roz
děleni budou lidé jako ovce od kozlů, a zlí, to jest hříšníci nc
kající zavržení budou, kdežto spravedlivým dostane se života
věčného jako jest Bůh shovívavý, tak také spravedlivý, který
dobré odměňuje a zlé tresce hud již zde nebo jednou na věč
nostech.

Amen.

Alois Dostál, farář v Křečovicich.

Neděle

XXVI. po Sv.

l')uchu,.=.;._)

Důležitost náboženství.
»Podobno jest království nebeské
zrnu hořčičnému.:
Mat. 13, 31.

Ptejme se, která je ta vnitřní moc, jež jako ten kvas celou
bytost lidskou, celé člověčenstvo proniká, která je ta síla, jež
z malých počátků, jako z toho semene hořčične'ho, velké divy
činí. a shledáme, že to je náboženství. Bůh dal člověku úplnou
svobodu, ale úplnou neodvislost dáti mu nemohl. (,'lověk je zá
*) Dle Montefeltra.
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vislým na Bohu a má k Němu veliké a důležité povinnosti, o nichž
jej náboženství poučuje. Než, zapomínání na Boha, zanedbávání
náboženských povinností, byla vždy veliká a osudná rána na těle
celého člověčenstva, což obzvláště o našem století platí. Lidé za
našich dnů, ponoření úplně ve starosti o sebe, umdleni svými
vynálezy a výmysly, zapomněli zcela, žejsou bytosti stvořené, od
vislé od zákonů a povinnostem podrobené. Lidé dnes myslí, že
jsou pány toho světa, a ne nájemníci, že jsou majiteli světa a ne
pouze jeho uživatelé. Proto_také lidé dnešního času úplně od
všeho nezávislými býti chtějí. Cest, příroda, rozum, věda, svoboda,
rovnost, bratrství, pokrok, to jsou zamilovaná slova naší doby, to
je ta veliká, nezkrotitelná moc, která naším stoletím vládne. Při
tom tvrdí tací lidé, že nepotřebují žádného náboženství, že svými
starostmi a zábavami až příliš jsou zaujati, tvrdi dále, že Bůh jest
výmyslem středověku, náboženství že je slovo zastaralé, jež do
našeho století se více nehodí, proto že se od Boha a z nábo—
ženství \'yprostiti musi. Hle, toť obrázek zaměstnáni našeho sto—
letí.. A toto Bohem pohrdání bohužel jeví se nejvíce v nynějších
dobách u lidu mladšího. Dříve to sice také bylo, že mladý člověk
z lehkomyslnosti neb domýšlivostí odcizil se Bohu, ale on podržel
přece víru v Boha, naději v Krista, zachovával ještě modlitbu,
jakýsi zbytek lásky k Bohu, a menší upozornění postačilo, aby
jej zpět k Bohu přivedlo. Ale dnes, v našich dobách, pro většinu
mladých lidí jakoby nebylo žádných svátostí, žádného oltáře,
žádného Krista, žádného Boha více. Pozorovali jste již někdy
bedlivěji takové mladé lidi, kteří na nic nevěří? Clověk by se
musil jim vlastně zasmát, kdyby nemusil s nimi útrpnost míti.
Nedávno teprve opustili školní lavice, nedovedou se ještě ani
vážně na svět podívati, nejsou _téměřještě schopni ani vážné
myšlenky a již pohrdají náboženstvím, které vynikající mužové
všech století v největší měli vážnosti. Křesťanství, které trvá deva
tenáct století, jest jim bajkou, oni se na to křesťanství ani ne
ohlédnou a proto v ně nevěří. Učenec jeden řekl: »já jsem
zkoušel, a pak jsem věřil. Zkoušcjte také a uvěříte.< Oni ale ne
zkoušejí a s křesťanstvím odhazují celé náboženství. říkajicc:
K čemu náboženství? Clověk bude bez náboženství také živ. Táži
se: Může opravdu člověk bez náboženství býti živ? Nemůže, ná
boženství je mu nutnosti, bez náboženství bude člověk stále po
třisněn skvrnami zloby a nespravedlnosti. () nutnosti náboženství
poučuje člověka rozum, který praví, že od Boha závislí jsme; že
Bůh jest, učí nás celá příroda, quazujíc nám jeho všemohoucnost,

jeho velebnost,a proto dnes důležitost
chci dokázati.

náboženství

P oj e d n á n í.
I.

Mladík jeden, který na vysokých školách v cizině svá studia
konal, vrátiv se do vlasti, přišel jedenkrát do společnosti, a beze
všeho studu začal se chlubiti svým nevěrectvím. Když žádný mu
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ve společnosti nepřisvědčoval, zvolal rozhorlen: »Což jste vy ještě
tak bláhoví, hloupí, že v Boha Věříte? To přijde ódtud, když
člověk nikam dál ze svého hnízda se nepodívá. Měli jste slyšeti
ty muže, kteří v předu lidského hnutí a pokroku se nacházejí.
Kdybyste byli navštěvovali školy, které já jsem slyšel, dávno byste
se té hlouposti, víry v Boha zřekli, a sdíleli byste můj náhled.“
A tu paní onoho domu řekla: »Odpustte, že v mém domě jsou
dvě bytosti, které sdílí váš náhled, že Boha není, můj kůň a můj
pes. Aby k tomu náhledu přišly, nepotřebovaly chodit do žádných
skol, nepotřebovaly slyset vaše professory, ale ta zvířata jsou aspoň
tak opatrná. že se svou nevěrou nechlubí.: Tato odpověď byla
pokořující pro onoho mladíka, ale pravdivá, a největší učenci
a—fysiologové, badatelé, jako Quatreí'rage, dokázali, že člověk není
žádnou odrůdou zvířat, ale že je jinou čtvrtou říší. říší člověčen
stva. A jděte po světě a hledejte národ bez “víry, bez mravouky,
bez bohoslužby, zkrátka bez náboženství, a vy takového národa
nenajdete. Naleznete sice jednotlivce, který se bude rouhat Bohu,
ale jeho hlas zanikne v tom chvalozpěvu, který celý vesmír před
trůn Boží vysílá. A vratte se do minulých století, jděte přes moře
až na nejzazší ostrovy, jděte mezi národy vzdělané nebo mezi
divochy, do paláců neb do chatrčí a vy najdete oltář, chrám,
oběť. Shledáte, že člověk může sice zapomenout na své umění,
na své vzdělání, ale nikdy ne na své náboženství. Ptejte se na to
svého rozumu, co o náboženství soudí? Rozum vám řekne: není-li
Boha, proč se Mu třeba klanět? Ale je-li Bůh, který nás k životu
povolal, pak jsme povinni Jemu za to děkovati. ]e-li Bůh, který
nám poroučí, zlé od dobrého nás rozeznávat učí, pak máme jeho
zákony plniti. ]e-li Bůh, který nás po smrti soudit bude, pak se
musíme připravovati, jak před tu soudnou stolici se postavíme.
Náboženství tvoří základ naší bytosti, ono tvoří základ našeho
štěstí. Stěstí člověka spočívá v tom, že s láskou mysli, s láskou
pracuje dle svých schopností. Aby člověk šťasten byl, musí my
slíci jeho duch. jeho rozum pravdu poznati, jeho srdce dobré
milovati. Náboženství učí nás o poměru našem !( Bohu. že duše
naše je obrazem Božím, a tudíž velikým dílem Boha Stvořitele,
a kdo Boha popírá, duši nesmrtelnost upírá, béře člověku vše
nač doufati, nač spoléhati mohl, co s věčným životem jej spojo
valo. A zajisté, když vidíte člověka umírati, kdybyste nevěřili, že
duše dále žije, kdybyste nedoufali, že ta duše od Boha odměnu
přijme, zvolati byste musili: jak malý je ten člověk, prázdný
stín, dále nic. A to by měl býti účel člověka, jeho cíl, zde na
světě trochu pobýti, snad trochu hluku nadělati, a pak se do
hrobu položiti? Pak by bylo postavení zvířete nerozumného na
světě daleko lepší, poněvadž zvíře aspoň necítí výčitky za svou
minulost, necítí hořkosti při své přítomnosti, necítí strach a hrůzu
z budoucnosti.
'
A tu by chtěl někdo přijíti s naukou. že člověk není více než to
zvíře,že člověk od zvířete. od opice pochází.>A když setakových ptáte,
odkud to vědí, řeknou, že učenci to ve svých spisech tvrdí, a když se

zeptáte učenců těch, kde mají k tomu důkazů, poukáží a od—
povědí, že by to tak mohlo býti, že si to tak myslí, že tak tomu
snad je. “Tedy pouhá jejich domněnka, myšlenka to je, a ta by
mne měla odtrhnouti od toho, co je mi nejdražšího, od mého
Boha? A když čtete jejich učené spisy a pojednání, shledáte, že
si vzájemně odporují, jeden něco tvrdí, druhý to popírá, kdežto
my pro své tvrzení o náboženství máme důkaz nejstkvělejší, důkaz
Samého Boha. Když pozorujete život zvířete, shledáte, že pořád
od staletí je týž. A pr0to pravím tomu, kdo tvrditi se odvažuje,
že člověk od zvířete původ vzal: Až opice v lesích svých budou
míti své školy, až budou psáti učená pojednání, ,až nám pošlou
z pralesů své noviny, pak je budou mociučenci prohlásiti za pra
otce lidí. Ano, zbožní křesťané, představte si zvíře, jak jen to
dělá, k čemu pud a přirozenost je vede, vedle něho člověka
klečícího, se zrakem k nebi obráceným volati: »Věřím v Tebe,
všemohoucí Boželc
'
Taki my chceme volati, neb jediné náboženství člověka po
silní a potěší, s Bohem jednou nás spojí. o čemž v dílu
II.

Ten, kdo náboženství nemá, v Boha nevěří, čelo pyšně
vzhůru nese & oko jenom na tu zemi upírá, rty jen k rouhání
otvírá, ten vlastně nemá práva člověkem se zváti, poněvadž svým
jednáním druží se k nerozumnému tvoru. takový je schopen potom
vší nepravosti, nespravedlnosti, jako to dravé zvíře jež citu nemá.
Spravedlnost je ctnost, každému nechávati a dávati, co mu patří.
Syn od rodičů život obdržel, on dostal od nich své vychování,
proto zákonem dětinné vděčnosti je vázán, jim to dobrým odplá
ceti. Kdo to nedělá, ten jedná nespravedlivě, poněvadž těm nej
bližším bližním odpírá, co jim právem povinen jest. Podobně ten.
kdo dobrodiní přijal, je povinen dobrodinci vděčností, občan, jenž
ve vlasti své spokojeně žije, je povinen vlast hájiti, jí k svobodě
& slávě pomáhati. Bůh jest naším otcem, otcem všech, je nám
dražší než naše vlast, jest největší náš dobrodinec, a proto, kdo
Boha se zřekl. bez náboženství žije, ten žije jako ten špatný, ne
zdárný syn, jako nepořádný, zbabělý občan jako člověk nevděčný,
bezectný. Rovněž ten, kdo myslí, že bez Boha, bez naboženství
více radostí a zábav užije. hrozně se zmýlí. Nebo když jen rado
stem toho světa se oddá, zapomíná při tom, že ten život jako
střela letí, a ty zábavy a radovánky že zničí jeho krásné sny,
stráví jeho síly. On se dostal již na ten poslední schod, stupeň
žebříka lidského života, a teď musí dolů. Ale dolů jde to vždycky
mnohem rychleji, a on 2 daleka již vidí otevřený svůj hrob.
A jestli mu na ten hrob jeho neposvítí světlo svaté víry, jeho
náboženství, pak tam uvidí jen tmu, prázdnotu, jen zvadlé kvě
tiny svého života, marnost a pomíjejicnost. Kdo popíše trápení
takové duše u mrtvoly milé bytosti, trápení vědychtivé duše. která
budoucnost zkoumati chce, do hrobu nahlíží, školy probíhá. nebe
a zemi zpytuje, a místo toho dostane za odpověď: »Snadc. Tu
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teprve zavládne nevýslovná úzkost, jest to, abych tak řekl, smrtelný
zápas duše a srdce, který nikdo nevypíše. Ta unavená duše ráda
by na zemi padla, ten prach objímala a s tím prachem se smí
sila, ale marná, ztracená práce. Ta vyšší přirozenost lidská člo—
věka vzhůru povznáší, vzpomínka na minulost, předtucha budou
cnosti, výčitky svědomí, probíhají jeho hlavu jako ten blesk, a on
jako cestující, když na zmiji šlápne, uskakuje zpět! 't'astný,
když aspoň teď k Bohu se vrátí! Ale nešťastný, jestliže stále až
do konce milost Boží odmítá! A kdyby jiné klamal, sebe nezklame,
a rozhárán a rozerván násilně končí život svůj, v beznadějné zou
falosti žije dál. A jestliže si zoufá a myslí, že v té jámě též svou
bolest zakope, opět se mýlí. Ted teprve upadne v ruce spravedli
vého Boha.
Život bez náboženství! Takoví lidé podobají se zblou
dilým na poušti poutníkům, námořníkům na troskách rozbité iOdl
sem tam zmítaným, podobají se těm zavrženým duchům, kteří
Boha navždy ztratili a sebe samy obviňujíce, volají stále: My jsme
jej ztratili!
Zbožní křesťané! Povzbuďme se dnes navzájem, že chceme
náboženství si zachovati, ve spojení s Bohem spásu svou hledati.
A pak budeme moci také doufati, že Bůh světlem svatého nábo—
ženství posvítí nám na cestu našeho života, a když, ať z blízka
neb z dáli podíváme se na svůj otevřený hrob, že tam neuhlí
dáme pouze ty uschlé radosti a marnosti tohoto světa, nýbrž že
tam shlédneme zazelenati se blahou naději, kterážto naděje kře
sfanská jako ten hrob otevřený i nebe otevřené nám ukáže, na
jehož bráně bude napsáno: Smíření, odpuštění, věčné s Bohem
shledání! Amen.
Jan Gotschner,

em. farář v Kutné Hoře.

Neděle XXVI. po Sv. Duchu.
Proč kvasem nazývá Pán Ježíš království nebeské.
»Podobno jest království nebeské kvasu.
kterýž vzavši žena, zadělala do tří
měřic mouky, až i zkysalo všecko.:
Mat. 13, 33.

Předešlou neděli slyšeli jsme P. ježíše, kterak mocně mluví
k zástupům u jezera Genezaretského o království Božím. Mluví
věhlasný učitel v podobenstvích, brzy přirovnávaje království ne
beské zrnu na poli, brzy k perle drahocenné na dně mořském,
brzy ku penízi ztracenému. Velice pěkné a významné jest také
dnešní: podobenství: »Podobno jest...c Proč kvasem nazývá Pán
ježíš nebeské království? Poslyšte!
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Pojednání.
Mouka sama o sobě se nehodí člověku za pokrm. Nemá
chuti a nebyla by tak snadno stravitelna. Ale přidej kvas, ——
a jaká změna! Těsta značně přibude, nabude příjemné chuti
a stane se záživnějším. Podobně i člověk sám o sobě jest tvorem
bez ceny. jeho skutkové se nelíbí _Pánu Bohu a nejsou užitečui
p_ro věčnou blaženost. Ale přidej milost Boží. a jaká změna !“
Clověku přibude na ceně, poněvadž jest dědicem nebeské blaže
nosti, skutkové jeho jsou záslužni, í nepatrný čin, vykonaný z lásky
k Bohu, jest cenný, chutný, Bohu milý.

jak patrno, království nebeské v podobenství Pána ježíše
jest srdce člověka, v němž sídlí milost Boží.
Bývají města na povrchu zemském veliká, kde nádhera střídá
se s bezstarostným životem. Ale města tato nemívají proto vý—
znamu, že v nich nesídlí důležitá státní osoba. Naopak, místo
i nepatrné nabude lesku, jakmile v něm sídlo si zvolil zeměpán
anebo jiná důležitá osoba. Kde sídlí panovník, tam jest čilejší
obchod, čilejší ruch, zejména veliká čest pro obyvatelstvo, že tam
má domov nejvyšší pán v celé říši. Proto také bývalo druhdy
velikým trestem pro neposlušná a odbojná města, když panovník
přeložil své sídlo jinam. Tím odstěhoval se také lesk a význam,
a města pomaloučku klesala v zapomenutí.
Srdce člověka, kdyby bylo majetkem sebc většího mudrce,
sebe mocnějšího pána a boháče, jest bez významu pro život du—
chovní, není-li sídlem nebeského krále. Bůh Sám sídlí v srdci
Spravedlivého, celá nejsv. Trojice má tamo svůj trůn, a tím právě
má takové srdce cenu nesmírnou, kdyby bylo majetkem i chu
dasa. ——Kdykoli milost posvěcující uhostila se v duši katolického
křesťana, obklopují ho andělé, radují se z něho svatí a světice
Boží, zkrátka, zrakové celé nadpozemské říše jsou k němu upřeni.
Clověk v posvěcujicí milosti má v sobě království nebeské.
Největším neštěstím bylo by tedy pro člověka, aby se z jeho

srdce král nebeský odstěhoval. Tím by přestalo býti trůnem
nejsv. Trojice, s nelibostí by se od něho odvrátili sborové an
dělští i svatí Boží, pozbylo by svého významu a své ceny pro
věčnou blaženost.
A pravím vám, že odstěhuje se nebeský král, kdykoli člověk
se proti Němu vzbouří, stane se jeho nepřítelem, odstěhuje seBůh
ze srdce po každém těžkém hříchu.
Smrtelný hřích ničí království Boží v srdci člověka a mění
je v rejdídlo černého knížete a jeho nohsledů, — v království
pekelné.
Ach, jaké neštěstí, ztratíti nebeské království ve svém. srdcil
Zda která ztráta této se vyrovná? ——Aby nás takové neštěstí
nepotkalo, musíme se postarati, by naše srdce bylo pevné a ne
dobytné, by pekelné kníže na ně nemělo žádné moci. Modlitba,
zejména rozjímavá, častější přijímání sv. svátostí, slyšení slova
Božího, to jsou hradby, před nimiž utíká zlý nepřítel. — Mimo

,
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to jest na nás, abychom ve svém srdci činili pobyt nebeskému
králi co možná příjemným. Bude-li se Mu u nás libiti. neopustí
nás. 'Lijme dle sv. evangelia, konejme skutky lásky! Tím Pána
nebeského takořka zavážeme. by s námi zůstal. -——
Ale pozor!
Zivot náš nelíbil by se Pánu Bohu, byl—li by jen skořápkou bez
jádra. Zdánlivě spravedliví fariseove byli jen hrobové obílení. Co do
domu sebe krásnějšího, když jen zevně tak vypadá a uvnitř zeje
hrozný nepořádek? Co platno, že mnohý horlí pro 'sv. nábo—
ženství a snad také koná předpisy, které mu dala sv. matka
Církev, -— jestliže je to vše jen zevnějšek, a srdce o tom neví?
Nikoli ! Máme-li skutečně se líbiti Pánu Bohu, iná-li v srdci našem
skutečně sídliti král nebeský, ať celý náš život skrz naskrz jest
jako prokvašen sv. náboženstvím. Kvas promění mouku veškeru.
A tak i milost Boží a sv. náboženství at promění veškeren život náš!
Žena (lala kvas do tří měřic mouky, a zkysalo všecko. Tři
měřice znamenají: myšlenky, řeči skutky. Tedy, má-li království
nebeské býti v nás, musi milost Boží jako kvas proměniti všecky

naše myšlenky, všecka naše slova, všecky naše skutky. jak
mluvíš, jak jednáš, tak smýšlejí Konej dobré, mluv slova velebná
z lásky k Pánu Bohu, a to nikoli jen tak, aby svět to viděl, ale
od srdce, z přesvědčení, jakoby tyto ratolesti tvého života, které
na venek ukazují svůj květ a své ovoce, skutečně měly kořeny
ve tvém srdci, ve tvém smýšlení náboženském!
Ať se nikdo neklame! Nezáleží život křesťana, ab,ys někdy
jen tak se pomodlil anebo šel do kostela, někdy tak přečetl po—
božnou knihu nebo vykonal nějakou pouť. Arci, jsou to skutky
dobré a někdy i záslužné. Ale chceš-li skutečně míti v sobě ne
beské království, nechej všechen svůj život prokysati. Zanech ne
přátelství, svárů, klení, opilosti, pomluvy, posuzování, ješitnosti,
a jak se všecky nepravosti jmenují! Miluj Pána Boha skutečně
nejen ústy, také srdcem, at sv. evangelium není tobě jen na ja
zyku, ale také v žilách a krvi!
Bohužel, chodívají lidé někdy k sv. zpovědi, alelzpověď není
jim plátna, zůstanou dále starými hříšníky. Mouka by byla, ale
kde zůstal kvas? lítost? Mouka oprší a ukáže, že zbožnost byla
jen povrchní, že byla jen přetvářkou.
Pokrytectví nazývá se sice "někdy také kvasem. ale nepravým.
jest to kvas farisejský, před ním varuje Pán ježíš. Co jim bylo
platno, že se postíli, almužnu dávali . .. když uslyšeli přece slova:
»Běda vám, fariseové, pokrytci le Co se zdálo u nich býti spra
vedlivým, byla pouhá mouka, uvnitř však místo království Božího
byl kvas hříchu a nepravosti. Tam nesídlil Bůh.
Některé jablko jest na oko krásné a dráždí chuť, -— ale
rozloupni je a zhrozíš se! Zarazí tě hniloba a odporně octová
chuť. To jest kvas farisejský. Na oko pěkný, ale srdce zkažené,
shnilé. ——Shnilé jablko se nehodí, leč abychom je odhodili; srdce
pokrytecké také bude jednou odhozeno do propasti, kde jest
pláč a skřípění zubů.
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Č), varujme se přetvářky, kvasu farizejského, a zamilujme
si kvas milosti Boží. jenž nase srdce promění v nebeské krá—

lovství! Nechme se mnoho prokvasiti touto milostí, aby celý náš
život uvnitř i zevně odpovídal sv. náboženství! A když takto bu
deme prokvašeni, bude naše srdce Bohu pokrmem příjemným.
Zajisté potom s radostí přijme je do Své věčné spižírny! Amen.
.

Bohumír Tomíček

Neděle XXVII. a poslední po Sv. Duchu.
Dnešní svaté evangelium hlásá věčnou pravdu slov
Kristových & soudy spravedlnosti Boží.
>Nebe a země pominou, ale slova má
\

nepominou.—

Mat. 24, 35.

[Iroznějších věcí svět neviděl nad zkázu města jerusaléma,
strašlivějších neuzří oko, nezkusí srdce nad hrůzu posledniho soudu.
A hle! duše v Kr. P. shrom. ! lyto dvě strašné věci staví nám před
oči Církev Boží v dnešním sv. evangeliu. Onať zajisté rozkládá
před námi proroctví, v kterémž P. Ježíš i zkázu města ]eiusaléma
líčí í skonání světa předpovídá. Pán Ježiš učinil to na krátce před
Svou smrtí. Církev ale činí to na počátku, činí to při konci vý
ročních slavností a svátků svých. Pán ]ežíš předložil předpovědění
toto učenníkům Svým na hoře Olivetské. Církev ale činí to po všem
světě v každém chrámě, u každého oltáře, z každé kazatelny.
O kéž se to nestává nadarmo! Kéž každý, kdo křesťanem sluje,
kdo člověkem jest. aspoň v tento der, v poslední neděli roku cír
kevního, vezme sobě k srdci slovo Páně, uváží na mysli hrozné
ty věci, obsažené v tomto proroctví Páně! Konec roku církevního
by pak byl jistě počátkem života křesťanského; ten, kdož byl
posud protivníkem Kristovým, obrátiv se, stal by se sluhou, učen
níkem, přítelem Páně. A zdá se vám snad, že sobě příliš mnoho
přípovldáml> A však napřed vizte sami, moji drazíl a zkuste, zdaž
se mýlím, když dokládám, že dnešní sv. evangelium důraznějším
než jindy hlasem

]. věčnou pravdu slov Kristových.

II. soudy spravedlnosti

—--a

Boží hlásá.

Pojednání
[.

Kdo dnešní sv. evangelium s pozorností přečetl, obsah jeho
zdravě rozvážil, ten upírati nemůže, že se důraznými slovy moc—
nějšími než kde jinde

—787—

věčná pravda slov Kristových hlásá.
Neb komuž, medle, sluší více věřiti než jednorozenému Synu
věčné pravdy, kterýž jest pln milosti a pravdy, v jehož ústech
není shledána lest? A hle tento ježíš to jest, kterýž ukázav, co
potká jerusalém, oznámiv, jakou to zkázu vezme svět, i osvědčiv
budoucí příchod Svůj k soudu, na konec velebným hlasem do
kládá: »Nebe a země pominou, ale slova má nepominoulc —
Výpověd tato jest zřetelná a zřejmá. Každý byt' byl sebe
necvičenějším, musi rozuměti jí, a vidí zjevně, kterak Sám ježíš
Kristus výslovně dotvrzuje, že každé slovo. každý rozkaz, každá
přípověd jeho na věky bude trvati, na věky zůstane, čím jest,
zůstane pravdou. l— A kde Sám ježíš tak důstojné a velebné vy
dává svědectví o pravdě slov Svých. kdo by směl pochybovati,
kdo by nechtěl

věřiti? ——

již v Starém Zákoně vyznává královský pěvec David: »Svě
dectvi Hospodinova že jsou pravda !! Odstup to tedy od nás, od
stup to, abychom tu, kde Sám Bůh náš ráčí býti svědkem, v po
chybnostech & nejistotě tápati měli! Co nám Kristus Pán oznámil.
ta víra svatá, kteroužto zjevil, ten zákon, kterýž ohlásil, každé
učení a přikázaní, které jako dědictví zůstavil nám. to vše zůstane
na věky! Hory a skály se rozsypou, propasti se zařítí, moře
vyschne, hvězdy vyhasnou, měsíc pozbude světla, slunce se zatmí:
slovo, učení Kristovo potrvá na věky, neboť ono jest pravda. On
Sám za to ručí, nebot z nejsvětějších ust jeho to máme: »Nebe
a země pominou, ale slova má nepominou. . Avšak duše v Kr.
P. shrom.! i kdyby to Pán ježíš tak zjevnou řečí nebyl osvědčil:
dnešní sv. čtení pokud srovnáme, co předpověděl Kristus, a co
se stalo, věčnou pravdu slov jeho nám ztvrzuje a hlásá.
Pán jcžlš vece: »že bude před zkázou města jerusaléma viděti
ohavnost zpuštění na místě svatém. . A hlel dějiny války židovské
dosvědčují, že lehkovážná rota, opanovavši chrám, toto místo svaté
učinila peleší lotrovskou, odkudž do města vybíhali, obyvatele obí
rali, muže i ženy mordovali, všelikou neřest provodíce svobodně.
Pán ježiš ohlašuje, že povstanou falešní Kristově a falešní
proroci, činíce znamení veliká i zázraky. A hle: dějepisec židovský
sám dovodí, že hned před obleženímjerusalémským nejeden pod
vodník vydávaje se za Mesiáše, lid pomámený proti ímanům
rotil a bouřil; mnohý ošemetník dělaje se prorokem. pomatený
národ slibováním vntězství a slávy podpaloval ke vzpouře.
Pán ježíš předpovídá: že bude tehdáž soužení veliké, jakéhož
nebylo od počátku světa, až dosavad aniž bude. A hle! josef.
žid, očitý svědek, dotvrzuje, že za času obležení tohoto bud ne
přátelským mečem, neb rozbrojem domácím, neb hladem, neb ná
kazou iedenáctekrát sto tisíc lidu padlo; každý den po 7 měsíců,
že bývalo do 500 židův ukřižováno; seno, slámu, kože lidé že jedli.
Pán ježíš předpovídá: že i chrám bude vyvrácen. A hle! ač
chtel vítězný syn Vespasianův, Titus, aspoň veleslavný tento dům
Boží ochránit, proti rozkazu vůdce svého voják římský jej za—
pálil, a druzí, ač velel Titus, hasití nechtěli.
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Pán Ježíš předpovídá: >že nezůstaví kamene na kameni,
dům roty židovské že zanechá se pustý.“ A hle! julian, bezbožný
císař, chtěje potupit proroctví Kristovo, káže na novo stavěti
chrám, nešetří peněz, rozkazů; základové se kopají, stavivo se
sváží, kde který žid, chápe se práce, — a hle. základy jsou sice
vykopány, vše hotovo ke stavbě, ale stavitele rozhánčjí ohňové
vyšlehující ze země, vichr a zemětřesení rozmetá i ty zbytky
rumův, pozůstalých po první zkáze, a naplnilo se slovo Páně,
»že nezůstane kamene na kameni.:
Pán ježíš radí. aby jak mile ohavnosti poskvrněn bude
chrám, každý bez odkladu dal se na útěk. »Tehdáž,< dí Spasitel,
»tehdáž kteří v judstvu jsou, nechat“ utíkají k horám, kdo na střeše,
nestupuj dolů, aby vzai sukni svou< — rychle na útěk se dej,
sic se opozdíš a budeš musit zahynouti. A hle! dějiny židovské
zprávu dávají nám, že kdožkoli se opozdil, utíkaje pak z přeplně
ného jerusaléma, upadl do rukou vojsk římských, a větším dílem
ukřižován jest.
'
Pán ježiš připomíná: rŘekl-li by vám kdo: Na poušti jest
Kristus, nevycházejte; v skrýších jest, nevěřte.< A hle! z knih
židovských jest nám známo jaký osud potkal tisíce lidí, vyvede
ných na poušť od podvodníkův a pobitých mečem římským.
A tak d. v Kr. P. shr.! není ani jediné věci, která by se nebyla
na vlas vyplnila, jak ji předpověděl Kristus. Kdož tehdy nevidí,
komu z nás, pokud bedlivě předpovědční Kristova s tím, co se
bylo stalo, na mysli své váží, není zřejmé: žet' je pravda slov
Kristových věčná! ——Než, kdo tomu věří, kdo to ví, a komu je
známo učení Kristovo ——o rcete, může-li to býti, aby člověk ten

setrval vnešlechetnosti? Nikoli kdo důkladně uvážil dnešní na vlas
vyplněné evangelium, ten musí býti přítelem a následníkem Kri
stovým, ten musí se státi věrným sluhou jeho. Důrazným zajisté
hlasem osvědčuje se nám tu netoliko věčná pravda slov Kristo
vých, nýbrž i
Il.

soud'y spravedlnosti Boží.
Aneb což jiného než soud spravedlnosti Hospodinovy jest zkáza
Jerusaléma, vyvrácení chrámu, soužení a rozptýlení národu židov
ského? Pán Kristus, opouštěje chrám a zatvrzelou zběř pokrytcův
í'arisejských, dokládá: »Běda vám fariseové a zákonníci, pokrytci! —
Hadové, plémě ještčrčí, jakž utečete před soudem pekelného ohně?
Amen, pravím vám, přijdou všecky tyto věci — všeliká krev
Spravedlivá, kteráž vylita jest na zemi, přijde na pokolení toto.
Jerusaléme, ]erusaléme, kterýž morduješ proroky a kamenuješ ty,
jenž k tobě posláni jsou: Kolikrát jsem chtěl shromážditi syny
tvé, jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a nechtěl
jsi. Aj, proto zanechá se vám dům váš pustý.a ——Takmluví Pán.
ježíš ——a slovo jeho — slovo. kteréž nepomine, není-liž svěde
ctvím neomylným, že hrozná zkáza Jerusaléma i národu židov—
ského jest soudem, kterýmž spravedinost Boží pokutovala pako—'
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lení nešlechetné? A hle, tisícera ramena pozdvihla se k bránění,
tisícové opírali se tomu soudu Spravedlnosti Boží: vzpouzeli, bránili
— ale neubránili se. A kdož tedy obhájí tebe, křesťane, pakli
nedbaje sám na slovo Páně, prchlivost hněvu svatosti Jeho proti
sobě popouzíš? Byť by pro tebe povstal svět, s ním spojilo se
peklo, ty byl jejich pánem, hromové a blesky byly tvojí zbraní:
před soudem spravedlnosti Boží nic tě neochrání. A ty vida patrně.
že kráčeje cestou nepravosti, propadneš hroznému soudu: váhal
bys se obrátiti? — Jerusalem padl, i ty padneš, národ židovský
zkažen jest, i ty vezmeš zkázu! Aneb myslíš snad, tebe že se ne—
dotkne ruka Páné, jako mnohého neslechetníka, který stížený
kletbou, stíhaný zlořečenstvím, zprzněný krvi, oplývaje rozkošemi
tohoto světa, žil i umřel pokojně na knížecím trůně? — Duše
v Kr. P. shr.!
Kdo dnešní svaté evangelium k srdci sobě vezme, nebude se
zajisté bludem timto šáliti. Bud“ si, že by tě jako mnohého nc
šlechetnika neuchvátil soud Boží na zemi: proto však neušel's
ještě spravedlnosti Páně. Aj i na něho i na tebe čeká smrt: ijemu
itobě nastane soud, při kterémž »uzřl Syna člověka přicházejícího
v oblacích nebeských s mocí mnohou a velebností, ku kterémuž
andělé troubou a hlasem velikým shromáždí vyvolené jeho ode
čtyř větrů, od vrchu nebes až do končin země.: Atomuto soudu,
»před kterýmž slunce se'zatmí, 'měsíc nedá světla svého, hvězdy
budou padati s nebe, moci nebeské budou se pohybovati,a před
kterýmž »se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a kvílití budou
všecka pokolení země,< tomuto soudu neujde nikdo. Spravedlivý
i hříšník, král i žebrák, všickni dostaví se naň. Tu otevrou se
knihy života; nebe i země povstanou za svědky; každý krok.
každý úd, každý cit, každý čin, kterým potupoval Boha hříšník,
bude žalobníkem, a vševědouci, nejsvětější bude soudcem, spra
vedlnost vážiti, všemohoucnost bude mstíti všecky nepravosti. A že
tak bude, za to nám ručí živé slovo Páně, kteréž jest i zůstane
pravdou na věky. ,I kdo z nás nemusí se děsiti tohoto soudu?
A uděsiv se před ním bázní spasitelnou měl bys bratře, sestro,
měla bys to srdce, neutikati

před ním? ——I—lle,vyvolení pozdvi

hují důvěrně zraků svých ke králi svému, nebe jim kyne, a vy
byste nechtěli státi mezi nimi? Na tebe šklebí se propast, po tobě
šlehá již plamen z temnice pekelné, tebe si osobí ďábel: a ty bys
nechtěl vytrhnouti se ďáblu, plamenům, propasti? —
*

*

*

Ach, odstup to od nás ! Jestliže dnešní rozjímání utvrdilo nás
v přesvědčení, že jest pravda slov Kristových věčná, soudy pak
spravedlnosti Boží jisté: pak, bohdá, nebude nikoho mezi námi,
kterýž by prodléval na cestě vedoucí k zahynutí. Ano, drazí
bratři a sestry! vědouce, že ač nebe i země pominou, slova Kri—
stova nepominou, uchopme a držme se celou duší těch slov, této
pravdy věčné, v níž jest naše spása. Znajíce, jak hroznéjest upad
nouti v ruce rozhněvaného Boha, nemeškejme ukrotiti spravedl
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nost, usilujme získati sobě milost, ujistiti se o dobrotě a lásce

jeho.
Dnes, pokud čeká ještě Jeho slitování, pojďme, a oplačme
před I-lospodinem hříchy své, zavažme se, že budeme ostříhati
spravedlnosti, že budeme kráčeti po cestách přikázaní a ustano—
vení Jeho.
,
(Ji byste chtěli, aby přišel horší nepřítel než byl Říman, a odvlekl
vás v hroznější otroctví? Ci byste chtěli, aby trouba andělů pro
budila vás vden soudu k mukám věčným? Ach, toho nás uchovej
věčný Slitovníče! My se obracíme, my se vineme k Tobě! My
věříme v Tebe, rozmnož víru naši; my se děsíme soudů Tvých:
uchovej nás před nimi. My želíme hříchů svých: očistiž od nich
duše naše. My doufáme v zásluhy Tvé, v lásku Tvou: vyplň na
děje naše. My chceme milovati Tebe: ach, rozněť oheň lásky Své
v nás, naplň srdce naše milováním Tebe. To chceme, slibtijeme,
k tomu zavazujeme se Tobě v tento den posvátný. Pomoz nám,
stůj při nás milostí Svou. ať již ode dneška sliby své plníme. Ano
Panel to nám dej! Bud s námi, abychom, až přijdeš v oblacích
s mocí mnohou a velebností soudit živé i mrtvé, i my s vyvole
nými Tvými vešli vslávu Tvou, vešli v radost Pána svého. Amen.
Martin Kolár, farář \: Nadáši v Uhrách.

*ĚQÉř

Řeči příležitostné.
Svátek svatého Martina.
Svatý Martin ve svém dětství, ve věku mužném i ve
svém stáří utíkal se pod záštitu sv. kříže.
»Pod záštitou kříže, a nikoliv štítu nebo
přílby, šikem nepřátel prorazím.<
llI. Antif. ]. Noct.

»Chvalmež muže slavnélc Těmito slový vybízí zbožný Sirach,
bychom v úctě a vážnosti měli všechny, kdož zbožným životem,
ne snad před lidmi, ale před Pánem Bohem slávy si dobyli.
Slov těchto jsouc pamětliva, uctívá Církev sv. svaté a světice“
Boží rozličným způsobem.
Obrazy svatých zdobí křesťané svoje příbytky a stěny chrá—
mové, jejich sochy staví na oltáře, aby se tam před jejich tváří
konala nejdražší oběť mše sv. Chrámy, ano celé obce zasvěceny
bývají jejich ochraně. Zbožní věřící dávají si jména svatých Božích
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a tak je svými patrony či zastanci u Boha činí. Každý den koná
se v Církvi sv. památka nějakého světce, jehož jméno při mši sv.
bývá jmenováno a jeho přímluva vzývána. Zvláště však mnohými
modlitbami obrací se denně k svatým jménem celé Církve každý
kněz ve svých kněžských hodinkách t. j. v breviáří, prose sv.
patrony o jejich mocnou přímluvu u Boha.
Než v tom všem a jiném podobném nespočívá ještě pravá
úcta svatých.
.,

Nejkrásnější způsob jejich oslavy je? hrdiny tyto vzorem
svým učiniti, jejich vzácných ctností věrně následovati.
Proto bývá zvykem ve chrámech katolických častěji o životě
svatých mluvíti, o jich ctnostech rozjímati aje věřícímza vzor
doporoučeti.
Také dnešního dne“, kdy výroční památku sv. Martina, pa
trona zdejšího chrámu Páně slavíme, chceme zářící příklad jeho
předmětem své nábožné úvahy učiniti. Základem k tomu ncchť
jsou nám slova vzatá z dnešních hodinek kněžských, která jsem
již Zpočátku uvedl.
»Pod záštitou kříže, a nikoliv štítu neb přílby šikem nepřátel
bezpečně prorazím.<
_Na základě slov těch chci Vám za přispění Ducha Sv. ukázatí,

kterak sv. Martin ve svém dětství,

ve věku mužném

ive

stáří před nebezpečími života pod záštitu kříže se
utíkal, a tam jisté ochrany došel.

Pojednání.
]. Vsadí—li zahradník mladistvý štěp, a chce-li, by tento
v krásný vyrostl strom, musí ho pečlivě ošetřovati, zalévati a, což
také velmi důležito jest, musí mu dáti oporu, pevný kůl. Opora
ta dá vzrůstu jeho pevný směr a způsobí, že útlý stromek rovně
vyroste a v ušlechtilou, souměrnou korunu se rozloží která hojné
ovoce přináší.
Vzácným takovým štěpem jest dítko. Péče pak, kterou rodiče
o drahocenný štěp tento mají, jeví se vyučováním a cvičením
v rozličných užitečných věcech. Než, jako stromek, nemající opory
křivo by rostl a zakrněl, tak ani dítko by nevyrůstalo vzhůru
k nebesům, kdež jest pravá naše otčina, naše vlast, kdyby se mu
nedostalo pevné opory, jež by vzrůst jeho k nebesům řídila
a oporou tou jest svaíý kříž, jest náboženství Krista ježíše —
Ukřižovaného !

Ano! toto náboženství učí dítko zvykati kráčet cestou, která
k nebesům vede, učí člověka báti se Boha, varovati se hříchu
& činiti dobré.

Chceme-li nezvratný důkaz míti pravdivosti tvrzení svého,
potřebujeme toliko obrátiti svůj pohled na sv. Martina.
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Světec ten vyrůstal od útlého věku dětského pro nebe, kráčel
jistě cestou spasení —-ant' již jako dítko svatosti zvláštní a obdivu
hodnou vynikal. ještě ani celých 15 roků nejsa stár odchází na
místo OSamělé, aby tam, zbožným jsa řízen poustevníkem, neru
šeně Bohu sloužiti mohl. Když pak ho v patnáctém roce věku
jeho spatřujeme ve vojenském táboře, jakožto vojína římského,
tu bychom marně u něho hledaliynevázanosti, jakou vyznačovali
se jeho druhové.
Svědomitě sloužil císaři, ale s horlivostí ne menší sloužil
svému Bohu, neostýchaje se před zpustlými vojíny na kolenou
klečeti a zbožně se modlili.
Zatím co rozpustilí vojíni čas veselým hýřením a hříšnými
zábavami maříli, sedával sv. Martin ve svém staně čítaje ve zbož
ných knihách. A když mu služba vojenská dovolila 7. tábora se
vzdáliti, chvátal do chatrče chuďasův, aby jejich bídě ušetřeným
žoldem ulehčil a za peníze, jichž jiní k hříšnémn životu užívali,
svatý klid spokojeného svědomí si zjednal. Když pak neměl již
peněz, jimiž by ulevil bližnímu v jeho bídě, tu rozdělil jednou
mečem svůj vlastní plášť, & polovici přioděl polonahého žebráka
v bráně města Ambiani (Amiens)
Divíme-li a tážeme-li se, odkud to, že svatý Martin ač dosud
tak mlád, přece již tak velikou dokonalostí vynikl, poznáme, že
příčinou toho byla opora, které hledal a nalezl Martin v nábožen—
ství Kristově.

Bez vědomí pohanských rodičů svých vzdálil se z domu
otcovského, kde mu jako kdysi Abrahamovi v zemi chaldejské
hrozila zkáza mravů, kde sváděn byl k modloslužbě, a stal se
katechumenem t. j. žákem Kristovým. A náboženství Kristovo
proniklo celé srdce Martinovo jako kvas, () kterém mluvil Kristus
Pán v podobenství.
Kristovo náboženství bylo mu od mladosti pobídkou, aby
se varoval hříchu, který jest nevděkem tak velikým proti Bohu,
že již ve Starém Zákoně nad hřcšícím lidem Sám Hospodin bolestí
jsa hnut, zvolal: »Skryji tvář svou před nimi, neb národ převrácený
jsou a nevěrní synové !: V. Mojž. 32, 20.
Hrůzu před hříchem budilo dále v jeho srdcí náboženství
křesťanské, učíc, kterakaákoně
Novém pro hřích Sám Syn Boží
musil trpěti.
Náboženství Krista Ukřižovaného zanítilo také oheň lásky
k bližnímu v jeho srdcí, tak že se vždycky ochotně řídil slovy
Spasitelovými: »Cokoliv jste činili jednomu z bratří mých nej
menších, mně jste činili.: Matouš 25, 40./
Křesťanští rodiče! Když vidíte zbožného a sv. jinocha Mar
tína, jenž ve svém mládí, v této nejnebezpečnější době lidského
života, kdy ja'k ďábel, tak i svůdný svět i probouzející se vášně
a náruživosti proti spáse člověka bojují, jak číst, neporušen, nezkažen,
a proto šťasten z bojů těch jako vítěz vychází, zdaž nechová také
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vaše srdce touhu, aby i dítky vaše podobně mládí své šťastně
Bohu i lidem milými jsouce ztrávily?
Slyšte radu, kterou vám dává andělský ten jinoch: _)POd
záštitou kříže šíkem nepřátel prorazímla Dávejte i vy dětem svým
v útlém věku oporu kříže t. j. vychovávejte je přísně podle
zásad náboženství Kristova, a pak zvítězí i ony nad nepřátely své
duše a budou samy sobě k štěstí a vám k radosti a k rozmnožení
slávy věčnél
2. Dospěl-li strom, jest peň jeho pevný. Avšak stojí-li někde
o samotě na místě volném, kde se oň vichřice svobodně může
opírati, nezřídka klesá větrem jsa z kořen vyvrácen. Jindy opět
stává se obětí blesku, jenž rád v předměty vysoké bije. jak
smutný jest pak pohled na strom, jenž pln jsa síly a nadějným
květem obsypán neb bohatým pokryt ovocem, obětí rozpoutaných
živlů přírodních se stal.
jen ten strom jist jest před pohromami druhůrozličných, jenž
v tichém údolí rozkvétá, kam ani vichřice přístupu nemá, kde
ani blesk škody

nečiní. — ——

Přirovnal-li jsem dítko ku štěpu, mohu zajisté přirovnati
člověka dospělého, at' muže, at“ ženu ke stromu, a to tím spíše,
že Sám Spasitel příměru tohoto ve Svých podobenstvích užíval.
A přirovnání to jistě jest velmi případné. jako korunou
stromu nejen tiché vánky pohrávají, nýbrž často větry bouřlivé
jí zmítají, takičlověk ve svém životě mnohým bouřím vzdorovati
musn. V jeho živmě bohužel málo bývá slasti, tím více však strasti.
Nemám tu nyní na mysli bojů, jež člověkovi i ve věku dospělém
stále jest podnikati proti nepřátelům spásy. Mluvím nyní hlavně
jen () strastech života časného.
Zbožný job pravil: »Člověk narozený z ženy krátký živ jsa
čas naplněn bývá mnohými bědamix job 14. 1.
Nejmilejší! Kdo z nás by chtěl v pochybnost bráti těchto
vážných slov?
Ci nezakusil již jeden každý z nás, jak doslovně se splnila
pokuta, kterou promluvil Hospodin Bůh prarodičům vyháněje je
z ráje: »Zlořečená země v'díle tvém; v pracech budeš jísti z ní po
všecky dny života svého. Trní' a hloží tobě ploditi bude. V potu
tváře budeš jísti chléb, dokud se nenavrátíš do země, ze které
Vzat jsi.< I. Mojžíš 3. 17. 18. A dále: »Rozmnožím bídy tvé
a počínání tvá — budeš míti mnoho strasti s dětmi l<<
Nemohl by každý z nás vypravovati, jak mnohou trpkou chvíli
mu připravila zloba bližního, jak mnohou bezesnou noc mu způso
bila bolestná nemoc?
Rozmanitá soužení dovedla by člověka často až k zoufalství
přivésti, kdyby neměl v bouřích těch pevné opory, bezpečné
záštity.
Touto oporou, touto pevnou záštitou jest opět sv. kříž. víra
v Krista ukřižovaného.
Rádce duchovní.
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Onať nás učí, »že není učenník nad mistra, a služebník nad
„Pána svého< — že když Mistr náš Kristus Pán trpěl, inám

'nutno jest trpěti.
Svatá víra vysvětluje, proč na nás Pán Bůh posílá ne
sčetné strasti, proto totiž, že jich za hříchy svoje zasluhujeme,
dále, aby nám dal příležitost časnými tresty již na tomto světě
spravedlnosti Bozí dosti učiniti, abychom si jimi hojných zásluh
pro nebe dobyli.
Touto vírou posilněn snášel sv. Martin četné útrapy, které
božská Prozřetelnost hojnou měrou naň dopouštěla. Za svého
života musil četná pronásledování vytrpěti od Arianů, bludařů to
Církvi pravé nepřátelských. Byl od nich metlami mrskán, ze své
otčiny vypuzen, tak že se na pustém ostrově skrývati musil, kdež
v bídě a nouzi byl a jedině kořínky lesními se živil.
Leč strasti ty nikdy nezlomily jeho trpělivosti. Ochotně je
přijímal z ruky Boží vírou se těše a mysle sobě vždy: »Dobréť
mi jest, že jsi ponížil mne, abych se naučil spravedlnostem tvým la:
Zalm 118, 71.
() křesťané! Řid'me se i my v protivenstvích příkladem sv.
Martina. Nehledejme v utrpení u jiného pomoci a útěchy, leč
u Krista ukřižovaného v Jeho učení.
Tam nalezneme posily a přesvědčíme se, že i nám sv. víra
mocnou bUde oporou, že i my pomocí sv. učení Kristova ve'
strastech na mysli neklesneme, ale odevzdání jsouce ve vůli Nej
vyššího, všechny strasti rádí a statečně poneseme!
'
3. Třebas dlouho stál strom v tichém údolí, třebas drahná
leta prudké_ vichřici vzdoroval, přece přijde jednou doba, kdy
strom sestárne. Vrásčitá kůra jeho povléká se mechem, listí žloutne,
miza'vysýchá, strom se nachyluje — podpora, kterou mu opatrný _
zahradník podkládá, drží ho ještě krátce — ale potom klesá
strom sám sebou.
Chřadnoucí strom — a stářím sešlý člověk, jaká to po—
dobnost!

Sporý vlas bělí se stříbrem, tvář brázdí vrásky, které v obličej
vryly útrapy života, ruce se chvějí a hledají oporu.
A jako tělo vadne, tak i v duši vtírá se mrákota, smutek.
Kamkoliv oko starcovo pohlédne, kam noha jeho pokročí, vše
zdá se naň volati, co kdysi líaiáš volal ku králi Ezechiášovi:
»Zřid svůj dům, neboť umřcšlc IV. Král 20. 1. Ase vzpomínkou
na smrt (na kterou ostatně i mladý pamatovati má) vybavuje se
také vzpomínka na soud, jenž 'nás očekává dle slov sy. Pavla:
»Uloženo jest lidem jednou umřítiapotom bude soud.: Zíd. 9. 27.
Č), nelsou-li to vzpomínky smutné, jež sto jsou, aby děsem
naplnily mysl člověka & ztrpčily mu poslední okamžiky života?
Byly by smutné, kdyby nám opět v i'ístrety nezavznivalo
heslo sv. Martina: »Pod záštitou kříže šikem nepřátel bezpečně

prorazímlc
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Ano, i ve příčině této jest sv. víra Kristova mocnou oporou,
účinnou těšitelkou.
»Zřiď svůj dům, neboť umřešla Tak volá výmluvným hlasem .
k člověku tělo, chýlíci se k hrobu. Ale tu zavznívá jiný hlas líbezný,
hlas Krista Spasitele: »já jsem vzkříšení a život, kdo ve mně
věří, živ bude na věkylc Netřeba tedy se smrti báti, vždyť život
smrtí nepřestává.
»Bude soudlc Tak volá ďábel v srdce naše, aby tam zasil
símě zoufalství a tím člověka ve svou síť dostal. Leč víra počíná
znova mluviti: »Ano, bude soud, avšak tam bude souditi soudce
nejvýš milosrdný, »»jenž nechce smrti hříšníka, ale aby se obrátil
a živ byl!<<

.)

»Vše musíš opustiti, svou rodinu, svůj majetekia Smutné
věru to pomýšlení! Leč tu víra opět dokládá — že tam se shle
dáme s přáteli, kteří nás předešli, abychom se nikdy více od
nich neodtrhli, — že za poklady, jichž se snad mnohému zde
nedostalo, neb které tu mnohý musí opustiti ——užíval-lijich dobře
— nove' poklady

připravil Hospodin,

»jež ani rez ani mol ne—

kazí.: ,Mat. 6, 20.
Vidíme tedy, kterak pevná víra všechny trudné myšlenky
stáří zaplašuje a působí, že člověk ne s bázní, ale srdnatě hleděti
může okamžiku své smrti vstříc.
Opětným dokladem toho jest svatý Martin. Když jako
kmet osmdesátiletý na loži smrtelném ležel, tu nenaříkal, že
musí umříti, ale klidně se modlil: »Chceš-li, abych déle pra
coval, s radostí chci v uřadě a v práci setrvati, chceš-li jinak.

staň se vůle Tvá!

Však nejen, že se smrtí nebál, on se v předtuše oslavy,
která ho očekávala. na smrt těšil. Když jej jeho spolubratři žá
dali, aby se na loži pohodlněji položil, tu jim odpověděl: aNechte
mne patřiti vzhůru k nebesům, aby můj duch, který se již na
cestě k nebesům nalézá, v cestě své ničím nebyl zdržovánlc
S radostnými pak slovy; »Vcházím v lůno Abrahamova: vy—
pustil svatou duši svou.
'
Mějme, nejmilejší, tak pevnou víru, jako měl svatý Martin,
a pak se nebudeme ať staří at mladí smrti báti, ale budeme jí
klidně vstříc hleděti.
Drazí v Kristu! Bývá zvykem, že katoličtí křesťané dávají
svým v Pánu zesnulým, ukládajíce je k dočasnému spánku do
rakve, do ruky znamení naší spásy — svatý kříž, aby ukázali, že
si přejí. by jejich milí s křížem v ruce předstoupili před soudnou
stolici Kristovu.
Avšak nemusí tak k mnohému křesťanu volati božský Spa
sitel: »Nyní, po smrti se chápeš mého kříže, nyní chceš, abych
pro kříž svůj nad tebou se smiloval, nyní se ke mně hlásíš ty,
jenž po celý svůj život o mém kříži jsi nevěděl, jenž jsi mne
neznalc?
.
.
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Nemusí takto kříž .v rukou nešťastníka takového býti jemu
k zahanbení a k zvětšení jeho trestů, poněvadž, ač věděl, kam
se za života utíkati má, přece se tam neutíkalř
* Aby se i nám tak nestalo, bychom se s radostí s křížem
v ruce mohli bráti na věčnost, utíkejme se ku kříži za života!
PrOto dávejte, křesťanští rodiče, kříž za oporu svým dětem
v jejich mládí! Vychovávejte své dítky věrně dle učení Krista
ukřižovaného, a sami dobrým příkladem stále jim předcházejte

vdobrém.

Svatý kříž budiž oporou vaší, křesťanští mužové a ženy,
když strasti tohoto světa na vás doléhají. Hledejme útěchy ve
svých strastech v učení Ukřižovaného ——
a tam ji naleznete.
A když ve stáří tělo naše klesající bude hledati oporu, dejme
také duši své oporu pevnou sv. kříž, aby nebyla přemožena, ale
aby boj vítězný skončila a odměny nebeské si zasloužila.
Bude-li pak v životě našem učení Kristovo, sv. kříže neustálou

oporou, pak můžeme směle z toho světa odcházeti na věčnost,
nesouce v rukou sv. kříž, nebot »pod záštitou kříže, a nikoliv
Štítu neb přílby Šikem nepřátel jsme prorazili.<< Amen.
Fr. Všetečka, katecheta

v Třebíči.

Listy katechetické.
Sedmero hlavních hříchů.
Katechese pro vyšší třídy.
Podává Al. Dostál.

1. Prvý a nejnebezpečnější hlavní hřích jest p ýc ha. Kdo
jest pyšný? Kdo chce, aby se lidé jenom na něj dívali & jej
chválili, že má na př. pěkné šaty. Pyšné jest dítě, které si myslí,
že má lepší tvář, krásnější vlasy a podobně. než ostatní děti,
které se za tou příčinou často do zrcadla dívá, a proto také
lepší šaty míti si přeje. lkáme o takovém člověku, že jest vysoko
myslný, marnivý, vypínavý. Zpýchy si myslí dítě, že jest více než
jiné děti, zakládá si na tom, že má bohatší a vznešenější rodiče,
a že jest lepší než jiní lidé.

To jest h řích \pýchy,

který Pán Bůh přísně zapovídá.

ak potrestal na př. všechny pyšné anděly, kteří svou krásou
a svatosti zpyšněli. Byli hned zavržení do pekla. Pyšný fariseus
odešel z chrámu neospravedlněn — nevyslyšen, a Pán ]ežíš řekl:
»Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen; &kdo se ponižuje, bude
povýšen.: Přísloví pak vám dí: »Pýcha předchází pád.
Napadne-li vám pyšná myšlenka, hledte ji zapuditi od sebe,
a když vás jiný chválí, pomyslete si, že všechno dobré pochází
od Boha, jemuž musíme za všechno děkovati. Nikdo nechval sebe
sama, bys neupadl v pýchu.
2. Jiný hlavní hřích jest lakom ství.
Pán Bůh nám pro—
kazuje mnoho dobrodiní, a má ztoho radost, že nám to dáti
může. Tak i hodné děti z tohose radují, mohou-li něco dobrého
učiniti svým bližním. Ale děti lakomé chtějí míti všechno pro
sebe, ano i to, čeho nepotřebují, a v čem snad i nadbytek maji.
Takovým lakomcem byl Jidáš, který miloval tolik peníze, že
i svého Mistra za ně prodal. Lakomě si počínal služebník Eliseův,
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Giezi, který po penězích a šatech bohatého Naamana dychtil, jak
si o .tom na konec 2: dějepravy přečteme.

Lakomství jest hřích,

který Bůh trestal již na tomto

světě. Giezi dostal ošklivou nemoc ——malomocensrvi.
Někdo
z vás by měl dost ovoce, a přišlo by k vám vyhladovělé chudé

dítě, prosilo by o jedno jablíčko, ale možnější by mu je nechtěl
dáti. To jest lakomství. Má dost chleba na poledne, nese jej
zpět domů, odkládá jej, ale hladovému nedá. to jest lakomství.
Nesmíte ovšem z domu ničeho odnášeti a rozdávati, ale
přece s povolením a vědomím svých rodičů můžete něco od jídla
chudobnějším darovati, když toho snad sami neupotřebíte.

3. Neméně těžký hřích jest smilstvo.

Toho se dopouští

ten, kdo na něco nečistého a nestydatého myslí, podobné hanebné
řeči mluví, nebo dokonce i dělá. Vaše tělo má být ve dne i v noci
náležitě přikryté, mimo tvář'a ruce. Co musí býti přikryto, na
to nemáte ani lehkomyslně mysliti, ani se dívati, ani se do
týkati.
Když taková ošklivá myšlénka přijde sama od sebe, a člověk
ji odežene, není to jestě hříchem. Kdo vsak myšlenku tu nezapudí,
má z ní radost, ten hřeší. A tak se nemáte na nic nečistého
schválně dívati, a kdyby vám náhodou něco podobného na oči
přišlo, rychle zraky odvrátiti.
Noe se opil a bez šatů ležel ve stanu svém. Chám Se díval
na něj a ještě bratřím svým o tom vypravoval. Dvě věci hanebné
učinil: Díval se a mluvil o tom. Bratří však s odvráceným zrakem
se přiblížili k otci a pláštěm jej přikryli. Podobně i vy se máte
slušně a cudně chovati, ,když se svlékáte i oblékáte, při koupání,
i když jdete za potřebou. Bratří zbytečně o tom nemluvili, a tak
ani vy nemáte o nečistých věcech mluvíti mezi sebou, jich se

dotýkati nebo se jinými dotýkat dávati.
Illed'te, jak byli obyvatelé města Sodomy pro to potrestání
ohněm a sírou! Pamatujte na Josefa Eogyptského, že raději šel do
žaláře, než by se dal svésti ženou Putilarovou k zlému. A Pán
Bůh vsechny tyto hříchy zapověděl v přikázaní: »Nesesmilníšlc

4. Závist

_

jest jiným hlavním hříchem, a horší než lakom

ství. Lakomý chce míti všechno pro sebe, závistivý se hněvá, že
bližnímu dobřesevede, že má štěstí, nebo že jest hodnější než on.
Závistivý žák nepřeje druhému, že má lepší šat a hněvá se proto
na něj, že byl ve škole pochválen a podobně. Závistivý hned se
dá do pláče, že. jeho bratr dostal více nebo něco lepšího jistí.
jak zlá jest závist! jak záviděli bratří jo'sefovi, že mu otec koupil
lepší šat, a tím jej za jeho dobrotu vyznamenal, že jej více mi
loval! Závist jejich nabyla takového stupně, že až bratra nená
viděli a jej prodali. A jak záviděl Kain svému bratru Abeloví, že
mu Bůh více popřával, jej miloval &jeho oběť přijal! A kam ta
závist Kaina přivedla? Co z té závisti zlého způsobil? Proto ni
komu ničeho nezáviďte, a zvláště ne svým bratrům a sestrám!
Dnes rodiče pořídí nové šaty tomu, zítra onomu, dle možnosti
a potřeby. Že se někomu něčeho lepšího dostalo, stalo se buď
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náhodou, nebo že toho onen zasluhovql. Učte se, buďte hodnými,
modlete se, a podruhé i vám se toho dostane.

5. Obžers'tví

a opilství

páše se nemírnýmjídlem

a pitím. Kdo se do Sytosti najedl a napil, nemá ani jísti, ani píti.
Kdo přece tak činí, jest nestřídmý a tím hřcší. Než nemáte býti
také'výběrační a vyhledávati nejlepší pokrmy. Bohatec každého
dne měl hostinu, při tom hodování zapomínal na duši svoji, a jak
Spasitel řekl, po smrti do pekla se dostal, kde se mu ani kapky
vody na svlažení jazyku nedostalo. Tak trestá Bůh obžerství.
- A zvláště se máte chrániti opilství. Víno a pivo posiluje,
když se mírně požívá, škodí však pití nemírné. Varujte se přede
vším kořalky, která jest jako jed pro lidi a mnoho zla působí
na světě.
V opilství se dopouští člověk i jiných hříchů, jako máte
příklad výstražný na králi Baltasarovi, který dal i nádoby z ko
stela' jeruzalémského uloupené přinésti, a' pil z nich se stolovníky
svými. Však ještě téže noci přišel o království i život svůj.
Snad vám někdy se nahodí příležitost, že by se vám dá
valo více pokrmů, můžete se i napiti; nikdy nejezte, byste se
přejedli, a nepijte, abyste se opili. Všechno s měrou, a bude vám
to k užitku.
6. Sestý hlavní hřích jest hněv.
Co jest hněv? Nenávist
proti bližním nebo věcem odporným. Pán Ježíš učil, abychom
milovali své 'spolubližní, a. ne se na ně hněvali. Zvláště nemáte se
lměvati na své bratry ,a sestry, na své spolužáky a soudruhy. Nad
hněvem af nezapadá slunce, to jest: lměvající se mají co nejdříve
smířiti.„Z hněvu pocházejí mnohé jiné nepravosti.
Clověk se nemá také hněvati na práci, své povinnosti, svoji
nemoc, špatné počasí, nebot mu ten hněv pranic nepomáhá. Ne
máme se hněvati na zvířata a proto jim působiti nějakou bolest.
To by bylo nemilosrdné a necitelné.
Před chvílí jste'slyšely, co způsobil hněv Kainův, a také
jste četly, jak se hněval Saul na Davida, jak jej proto nenáviděl,
pronásledoval,-zabiti chtěl. ale na konec musil přece odložiti hněv
svůj. Z hněvu člověk klcje, nadává, na cti utrhá, se mstí ajiných
hříchů sc dopouští.

7. Poslední hlavní hřích jest lenost.

Každá práce jest

služba Boží, ale někdo bývá lenivý ve věcech světských nebo
duchovních.
.
Ve věcech světských lenochcm jest, kdo nepracuje, svých
povinností nekoná, se neučí. Lenochem jest dítě, které ráno nechce
vstávati a se oblékati, které nerado chodí do školy, úkolů nepra
cuje, ve škole nedává pozor, a učení si nevšímá. Lenivým' jest,
kdo nerad rodičům pomáhá, _nechce na př, přinésti dříví, dojíti
pro vodu, zamésti dům, doskočiti ke kupci ajinou menší domácí
práci vykonati.
Ve věcech du e b o v níc h, —tojest náboženských lenochcm
jest, kdo se nechce a zanedbává se modliti, do kostela choditi.
a povinnosti jiné, jež mu sv. náboženství ukládá, konati. Takový
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člověk se podobá těm deseti pannám neopatrným a lenivým,
.které si v čas nekoupily oleje, to jest: nekOnaly svých povinností
na světě, a pak nebyly vpuštěny

do domu ——království

nebe—

ského. Lenivý podobá se muži, jemuž pán odevzdal hřivnu. ale
který ve své .lenivosti ji zakopal a netěžil, až mu byla odňata,
a služebník ten byl vyvržen do temnosti zevnitřní.
Proto konejte pilně, co se vám ukládá & k čemu vás pan
učitel povzbuzuje! S radostí se modlete, nedejte se k modlitbě
donucovati, rádi přicházejte do kostela a všechny křesťanské po
vinnosti konejte!
Které jsou hlavní hříchy? Kdo nám je vyjmenuje? Napišme
sí písmena, jimiž počínají. První tři: p, l, s, z těch si udělejme
slovo k snadnějšímu zapamatování —ples. Druhé dva: z, Ob : zob,
třetí dva: l), ]: hol Tedy slova: ples - zob - hol.
_

Proč se jmenují tyto hříchy hlavní?

Protože mnohé jiné

z nich pocházejí. jaký pak na př. hřích může pocházeti z hněvu?
Někdo se s přítelem hněvá, proto mu nadává, spílá, se mu mstí,
snad i stavení mu zapálí, jej raní a dokonce i zabije. Hle,'jaká
řada hříchů z hněvu pochází! ]aké hříchy mohou vzniknouti ze
závisti? Závistivý svému bližnímu, na př. jeho jmění nepřeje. hledí
mu je buď zničiti, nebo sobě přisvojiti, krade je, násilně loupí a
bližnímu i na životě škodí. A tak i z pýchy, lakomstvíaostatních
hříchů vznikají jiné nepravosti. Hlavní hříchy tyto jsou jako jedo
vaté prameny, z nichž mnohé potůčky vyplývají. Proto musíme
vyhladiti a vysušiti tyto prameny ve svém srdci, chceme-li se
i jiných hříchů vyvarovati a vystříhati.

Promluvy k svatému Růženci.
PodáváKlement Kuffner.

.

(Dokončení)

Desátek 2.
...ležiš, kterýna nebesa vstoupil.
»Pane, navrátíš-li v tomto čase království israelské Pc Sk. ap.
1, 6. Tak se tázali učenníci Pána ]ežíše před samým jeho na
nebevstoupením. již bylo založeno království Boží na zemi, kteréž
mělo připravovati lidstvo na království nebeské, do něhož Pán
nyní ukazoval cestu, a oni se Ho ptali na království světské!
Viděti ztoho, že pořád ještě jim tanula na mysli sláva světa,
poněvadž nebyli ještě Duchem Svatým utvrzeni ve víře. Ani sám
div z mrtvých vstání Páně nezlomil této marné touhy jejich.
Dokud kolísá víra, dotud člověk více doufá v svět. Proto Pán
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ležíš, jak dí sv. evangelium Mar. 16, 17., »trestal nedůvěru jejich
a tvrdost srdce, že těm, kteříž jej viděli vzkříšeného, neuvěřili,c
a rozkázal jim hlásatí lidu: »Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen
bude:

v. 16.

_

Neomamuje-lí i vás svět tak, že se vikláte ve své víře? Ach
ano, mámí vás již vaše mládí, které namlouvá, 'jakoby na život
pobožný a na pokání opravdové dosti času bylo až později. Mámí
vás lehká mysl vaše, které se příčí to, co žádá učení Páně, sebe
zapření. Mámí vás mnohé zdánlivé svůdnosti světa, kterým dá
váte přednost před odměnami nábožného života. Mámí vás roz
koše, jichž nelze dojíti jinak, leč když se zapře víra. Mámí vás
i zlý příklad mnohých starších, kteří žijí bez víry. Leč tím vším
nedávejte se mýliti a uvažujte. jak svatá víra vás daleko výše
pozvedá než svět a vše, co v něm hledáte. Máte-li pevnou víru
a s ní spojenou bázeň Boží, máte v srdci vždycky něco, k čemu
můžete bráti útočiště ve všech úzkostech, máte zbraň proti ne
spokojenosti, trpkosti a zoufalosti. ]ste-li živi podle víry, budete
každému daleko vítanějši než ti, kterým jest víra věcí lhostejnou,
aneb kteří žijí v nevěře, poněvadž těmto nemůže žádný důvěřo
vati, nemůže se na ně v ničem spolehnouti. Když se oni Boha
nebojí, nebudou se báti ani žádné nespravedlnosti a nepravostí.
Kdož si jich tedy bude vážiti, kdo medle bude takových hledati?
Budete—livy se držeti víry, budete zachovalými v mravích a na
leznete neskonalou útěchu v dobrém svědomí, kteréž útěchy ne—
věřící nikdy nemají. Zachováte-li si víru, zachováte si tím poklad,
který nepozbude své půvabnosti ani tenkrát, až přejde vaše mládí,
až uvadne' sličnost, až ubude síly. Nevzdáte-li se víry, budete
jednou spokojeně umírati a radostně za Pánem k nebi vstupo—
vati. ——Abyste tedy tento drahokam svaté víry do věnce svého
mládí zasadili, jej bedlivě opatrovali a za něj jednou věčnou slávu
získali, na ten úmysl pomodleme se desátek druhý.
D e s á t e k 3.

. . . ležiš, který Ducha Svatého seslal.
Proti duchu světa, duchu to ďábelskéjnu, jenž měl všecko
lidstvo podmaněno, seslal Pán ležíš Ducha Svatého, aby dopl
ňoval jeho dílo očištováním a posvěcováním každého jednotlivce
pro království nebeské. »Nevejdet do něho nic poskvrněného<
Zjev. 21, 27. Neboť »neporušenost působí, aby byl člověk nej—
blížší Bohu: M 6, 20.
O co nejvíce se báti musíte před duchem světa, drazí jino
chové i panny, co jako zřítelnici svého oka opatrovati musite,
jest neporušenost, čistota, kteráž se jako nejvzácnější perla třpytí
ve vínku pravé slávy. Ano, sláva vaše jest vlastně čistota. Ztra
tivše neb zmařivšeji, zdaž byste zasluhovali jména panicův a panen?
Jenom pro ni můžete míti vážnost před lidmi a čest před Bohem.
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Tato čistota pak nepozůstává v dobře hleděném šatě a umytém
těle, ani také jen v dobré pověSti před lidmi, ale v dobrém svě
dectví svědomí, když vám svědomí vaše nemůže'vyčítati žádný
přestupek proti šestému Božímu přikázání. A protož ostříhejte
dobře smysly své, především oči před těkavými smyslnými po
hledy; držte na uzdě mysl, aby nesvoliila v ošklivé žádosti; va
rujte se blízkých příležitostí zaváděním hříšných známosti, večer
ních návštěv a nočních toulek; odstupte ode všeho, co nemůže
na denní světlo a před lidi, i ode všech dvojsmyslných slov a žertů.
Proč pak si ten, jenž trochu dbá na čest, nedovolí ve slušné spo—
lečností oplzle mluvitiř Protože by byl jistě pokárán a zahanben.
Proč ukrývá nepočestný jinoch tak pečlivě své záletnictví před
rodiči a před rozšafnými lidmi! Protože ví, jakou hanbu by z toho
již před lidmi sklidil. A jak zostudí se před lidmi panna, která
se tak zapomene nad Bohem a nade vším studem, že sama běhá
za mužskými! Tak ani na světlo před lidi nemohou takovíto ne
švťastníci.kteří _naplněni jsou duchem nečistoty, duchem ďábelským.
Cim méně na světlo Boží! / Varujte se, jinochové a panny kře
sťanské, takových ohavností, které Bůh přísně trestá nepokojným
svědomím, zklamaným životem a jinými ještě způsoby,_ a kterých
byste v pozdějším životě svém ani dosti želeti nemohli. Pamatujte
proto na denní modlitbu, na uctívání Pána ježíše v nejsvětější
Svátosti oltářní, na častější zpověď, jakož i na čest svou, svých
rodičův a jejich domů. Proste zvláště Ducha Svatého, aby vám
vštípil lásku k této ctnosti. On jest to, jenž obléká v tuto slávu,
kterzižvpanickou moudrosti slouti může. Písmo svaté M. 7, 7. nn.
dí: »Zádal jsem, a dán jest mi smysl: a vzýval jsem Boha, a vše]
ve mne duch moudrosti: a předložil jsem ji nad království . . .
nebot všeliké zlato u přirovnání k ní jest písek drobný, a jako
bláto jmíqo bude stříbro proti ní. Nad zdraví a krásu miloval
jsem ji, a umínil jsem za světlo ji míti, nebot“ neuhasitelné jest
světlo její. Spolu pak s ní přišlo mi všecko dobré a nesčíslná čest
skrze ruce její.<< A jinde M. 4, 1. 2. praví se o čistotě: »ó, jak
krásné jest čistotné plémě v stkvělosti: nesmrtelna jest zajisté
památka jeho: neboť i u Boha známé jest (to jest ve cti jest)
i u lidí. Když přítomno jest, následují ho: a když se vzdálí, žá
dají ho a na věky korunovaná slaví vítězství, dobyvši odplaty
bojů neposkvrněnýchc (t. jí za bojování o neposkvrněnost).
Abyste tedy prostředkem přímluvy nejčistší Panny sílu k za—
chování svaté čistoty od Ducha Svatého dosáhli, na ten úmysl
pomodleme se desátek třetí.

Desátek 4.
...ležiš,

který tě, Panno, na nebe přijal.

Koho dostala Panna Maria náhradou za božského Syna,
když On na kříži umřel a když pak i na nebesa vstoupil? O tom
podává zprávu jak Písmo svaté, tak i starobylé podání ústní. Ze
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svatého Písma víme, že umírající Pán Ježíš doporučil Matku Svou
Janovi, nejmilejšímu _učenniku Svému, a ten že »od té hodiny
přijal ji k soběa Jan 19, 28. Mimo to víme, že i ostatní apošto
lové, dokud trvali v ]erusalémě, o Matku ]ežíšovu pečovali, nebot“
se v Písmě svatém uvadí Panna Maria ve společnosti sv. apo
štolů. Kniha Skutkův Apoštolských 1, 14. praví: »Tí všickni (totiž
sv. apoštolové) byli, trvajíce jednomyslně na modlitbě s ženami,
i s Marií, matkou Ježíšovou.: Z toho lze se lehce domysliti, že
ijinak ji podporovali, živili, opatrovali a ji jako synové až do
jejího blahoslaveného skonání dosloužili, načež jí Pán s tělem
i s duší přijal k Sobě na trůn nebeský. A i tu, jak sv. jan Da
mascenský ze starého podání vypráví, k umírající Panně opět
apoštolové, ač již mnozí byli do světa rozešli, podivuhodné se
sešli, důstojně ji pohřbili „a brzo potom i o jejím nanebevzetí se
přesvědčili. Hom. VI. (a. de dormit B. M. V.
, Když se rodičové v práci a lopotách o děti vysílili, když
jím až do svého stáří sloužili a nyní v slabosti šedin svých od
počinek vyhledávají, koho mají dostati za náhradu svých zmaře
ných' sil a svého přešlého věku? Kdo jim'má oslazovati dny jejich
Stáří? l,? koho mají hledati dosloužení k poslednímu odpočinku
svému? Myslím, že přirozeně u těch, kterým se oni celí oběto
vali, —- u dospělých dětí svých. Tak to žádá Bůh ve svém zje
vení: »Synu, ujmi se stáří otce svého a nezarmucuj ho v životě
jeho: a zemdlí—lina rozumu, odpust a nepohrdej jím v síle své:

nebot milosrdenství, prokáZané otci, nebude v, zapomenutí....
a v spravedlnosti to vzděláno bude tobě, a v den soužení bude
vzpomenuto na tebe: a jako v jasnu led, rozplynou se hříchové
tvojim Tak u Siracha lĚcclýB, 14, 55. A v knize Tobiášově dí 'se:
»V poctivosti míti budeš matku svou po všecky dny života je
jiho: nebo pomněti máš, jaká a jak veliká nebezpečenství trpěla
pro tebe v životě svému Tob. 4, 3. 4. A ještě: »Cti otce svého,
a na úpční matky své nezapomínej: pomni, že leč skrze ně ty
bys se byl nenarodil: a odmčň se jim, jako i oni tobě (dobře
činili)< Ecel. 7, 29. 5. Podle tohoto napomenutí a podle příkladu

sv. apoštolů ukazujte všemožnou lásku a oddanost k rodičům.,
Ta oddanost jeví se v stálé srdečné poslušnosti k nim a v péči
o. blaho jejich. jakou čest má z toho syn neb dcera, mohou-li
o' nich rodičové chvalně mluvíti! Ba, jedněm i druhým slouží to
k slávě: rodičům i dětem. V knize Přísloví praví se: »Koruna
starců jsou synové synů a sláva synů otcové jejich: Prov. 17, 6.
A není-liž taková sláva před Bohem i před lidmi mnohomnožstvíkrát
cennější, než marnívé a ctižádostné se ukazování před světem ji
nými přednostmi pochybnými? Abyste tedy, rozmií jinochové
a panny, za svou upřímnou oddanost k rodičům dosli vzpome
nutých bohatých odměn od Boha, a abyste i tuto ctnost jako
stkvoucí drahokam měli zasazenu vevínku duchovní, opravdové
slávy své, na ten úmysl pomodleme se desátek čtvrtý.
=*.:

'
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Desátek

5.

.ležiš, který tě, Panno, v nebi kůrunoval.
jakož podle výroku _moudrého Siracha, již známého: »Ve
liká jest sláva, následovati Pánaa Eccl. 23, 38., následovati Ho,
jak jsme se dosud učili, pokorou, věrou, čistotou a ctěním rodičů,
nemineme se s pravdou, řekneme-li, že k opravdové slávě jino
chův a panen poslouží, následovati Pána Ježíše i v tom, co On
učinil Rodičce Své v nebi. Vyvýšil ji a poctil nade všecky svaté,
ano i nad kůry andělské, učiniv ji královnou nebeskou a koru
novav ji slávou nevýslovnou a mocí nesmírnou
Nemáme-liž podle příkladu Páně i my zahrnovati poctou tu
kterou Sám Bůh tolik uctil? A komu to více přísluší než pa—
nicům a pannám, kteříž ji mohou chváliti ústy čistými, srdcem
neposkvrněným? Koho raději uvidí Pán ježiš ctíti Matku Svou,
než čisté panice, když On Sám ji na kříži panici doporučil? Koho
jiného uvidí Panna Maria mezi svými ctiteli raději, než panny,
kteréž »jdou za ní po vůni mastí jejích,<< to jest ctností jejích,
zvláště čistoty? jaké požehnání splývalo by s nebe na ty, kteří
by ve všem počínání svém měli na paměti příklad Marianský,
kteří by počestnost a zachovalost svou Panně neposkvrněné od
poroučeli a každý den do její ochrany se nábožně zasvěcovali,
kteří by jí každodenní »ZdrávaSc obětovali a častěji Růžence
uvili? Zdaž by ncvymizely z mvsli jejich ošklivé obrazy a ne
čistá hnutí? Zdaž by se snížila ústa, častou nábožností posvěcena.
k slovům oplzlým;> Zdaž by rychle nepřestaly pohoršlivé schůzky
a skutky temnosti.> Zdaliž by se místo pohanského tančení a bláz
nivého při něm povyku neozývaly po domích spíše ušlecht'ující
a něžné písně Marianske? Zdaž by se pak v práci jednalo jen
o nabytí peněz, anebo zdali by raději každý svědomitě nepama
toval, aby z lásky k Bohu náležitě vykonal práci, za kterou mzdu
béře? Tu by nebylo slýchati nářků na nedbalost čeledinů, na ne
svědomité zacházení s časem, na vzdorovitost, hubování a pomlou
vačnost, jelikož by každý jakožto ctitel Marianský měl dobré
svědomí na prvním zřeteli a pochvalu jako za první svou radost?
Ach, kde se Maria Panna doopravdy ctí. tam se rodiče radují
z dětí, děti z rodičů, páni ze služebných a služební ze svých pánů.
hospodáři z čeledínů a čeledíni z hospodářů. Tam i pozemský
život plyne v spokojenosti, poněvadž Bůh nebeský požehnává těm.
kteří Matku Syna jeho vroucně uctívají.
Zasaďte, milí jinochové a panny, i tuto velevzácnou perlu
do duchovní koruny své, buďte horlivými ctiteli svaté Boží Ro—
dičky; budete z toho míti sami největší zisk. A aby se to stalo,
abyste poznali vznešenost dítek Marianských a pocítili sladkost,
z té milostné služby Vyplývající, abyste na přímluvu korunovaná
Panny k opravdové slávě se vyšinuli pokorou, Věrou, čistotou.
ctěním rodičův i přítulností svou k ní, a za odměnu svého při—

činění i koruny nebeské dosáhli, na ten úmysl pomodleme se
oddaně desátek pátý a poslední.
\
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Reč při svěcení obecné školy.
Konal František

Rychlík.

biskupský vikář v Kuklenách.

Milí občané zdejší! Dnes dočkali jste se té radosti, že nová
školní budova vaše způsobem slavnostním odevzdána bude účelu
svému. Podle starobylého obyčeje předků, kteří vše s Bohem za
čínávali a s jeho požehnáním dokonávali, chcete ji zasvětiti Bohu,
pravdě jedině, křesťanské osvětě, tomuto bohatému pramenu všeho
dobra a blaha. Tím následujetc dobrého příkladu svých předků
a jednáte zajisté rozumně a moudře. Vždyť pak jest škola, zvláště
škola národní, jedním z nejpřednějších ústavů národa. Ve školách
národních se vyučuje, vychovává a pěstuje celý národ. Školy ná—
rodní jsou opatrovny, semeniště, naděje celého národa, proto také
slují »národníc, že celý národ jich potřebuje. Avšak směle tvrdím,
že jen tenkráte jest škola národní skutečně prospěšná a blaho
dárná národu, je-li vedena a proniknuta duchem svatého Krista
ježíše náboženství.
“
Skol nejvíce si vážili národové křesťanští. A kterak mohli
by Si jich nevážiti, když nejdokonalejší Učitel, božský Vycho
vatel veškerého lidstva, Kristus ježíš řekl: »já jsem cesta, pravda
a život, já jsem světlo světa, zůstanete—li v řeči mé, učennící mo]i

budete & poznáte pravdu, a pravda vysvobodí vás.
Ano, křesťané vážili sobě osvěty a vzdělanosti, a mezi nimi
nebyl národ náš poslední. Víru a osvětu křesťanskou přinesli ná
rodu našemu svatí bratři Cyrill a Methoděj, a předkové naši mile
rádi od nich křesťanskou víru a křesťanskou osvětu přijali, čímž
i národnost svou zachovali. Národ náš byl osvěty křesťanské mi
lovným; křesťanská osvěta učinila ho ve světě váženým a věhlas
ným, neboť vysoké učení pražské bylo prvním a nejslavnějším
v celé střední a severní Evropě.
Ze národ náš skutečně byl vzdělaným a mravným, když
proniknut byl pravým Krista ]ežíše náboženstvím, o tom dává
nejlepší svědectví Palacký, píšeť: »Náboženství vůbec bylo
a jest to, čím duch český od jakživa nejvíce se vyznamenával
a co úmysly českými nejmocněji a nejtrvaleji hýbalo; ono bylo
ten pramen, ze kterého hlavně prýštívala se duchovní činnost
česká. Kamkoli kdy obrátilo. se nábožné Čechovo přesvědčení,
tam on, bývaje celou duší svou, osvědčoval smýšlení své i činy
ráznými a důkladnými. Ve XlV. století jevila se nábožnost jeho
ještě vírou mocnou a vroucí, že ji věk náš sotva myslí stíhnouti
může. Utěšený zjev ve mravní povaze lidu českého té doby byla
nepopíratelná převaha čistoty a kázně. manželské věrnosti a panické
zachovalosti obojího pohlaví, zakládající se na přirozené a hluboce
zakořeněné zbožnosti.“ O mravní čistotu a neposkvrněnost byla
vesměs píle veliká, v domácnosti pak panovala kázeň a pobož
nost, ježto všem věkům za vzor sloužiti by mohla.<
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My jsme dědicové osvěty svatých Cyrilla a Methoděje, sv.
Václava, sv. Vojtěcha, my jsme. dědicové osvěty, kterou ve vlastech
našich rozšiřoval slavný otec vlasti, Karel IV. a slavný arcibiskup
pražský Arnošt z Pardubic. Této křesťanské osvěty „chceme se také
držeti; blaho jednotlivce i celého národa nejen na vzdělanosti,
ale i na mravnosti se zakládá. Ze tomu tak, nebylo ani v dávno—
věkosti pochybováno. Odtud ono prastaré přísloví: »Kde ctnostní
„jsou občané, tam pevná jest říše.: Avšak není možno mravnosti
_ujmouti se a rozšířiti, leč dokonalým mládeže vychováním. Vy
chování ale není nám pouze tolik jako chytré a obratné postavy
lidské obci a vlasti vydávati, nýbrž ducha lidského všestranně,
i rozum i vůli a srdce jeho k obrazu Božímu tak rozvíjeti, aby
člověk uvnitř svobodným a samostatným se stal, a aby Církev
a vlast na něho spoléhati mohly.
,
_
Nikdo zajisté nebude chtít popírati tu zřejmou pravdu, že
člověk od narození svého více k zlému jest nakloněn nežli k do
brému. Duch jeho sice poznává dobré a schvaluje je, ale tělo
žádá zlé a protiví se duchu. již záhy pozorujeme na dítku vášně,
a kdybychom dítě to ponechali samo sobě, jeho vzišním, zajisté
přerostou zlé vášně nad žádosti dobré jako plevel nad obilí. Kde
'by se ocitl člověk, kdyby nebylo ruky tak mocné a moudré,
která by řídila ty vášně k dobrému již záhy? Konec člověka bylo
by zahynutí časné i věčné.
Ale kde nalézti ruku tak mocnou a moudrou? To nedovede
žádný zákon přirozený neb výmysl lidský, to dovede jedině zákon
svrchovaného Pána nebes a země, jenž jest vševědoucí a přijde
soudit živé a mrtvé. Lidský zákon není nezměnitelný a nerozborný,
ale zákon Boží jest věčný a úctu budící.

Francouzský statistik Tarde (tedy žádný klerikál) podává
v časopise Revue pedagogšque zprávu, jak úžasně zvýšil se počet
neplnoletých zločinců a sebevrahů od doby, kdy ve francouzských
obecních školách zavedeno vychováváni bez náboženství. Císel těch
sám se hrozí a píše: »Na prvém místě třeba jako příčinu tohoto
vzrůstu zločinů a sebevražd jmenovati pokrok neznabožství rozší
řením nauk, kterými dřívější'zásady mravnosti byly zničeny a jí
nými nenahrazeny. Z této čistě negativně a kritické práce od
křestanční pocházejí zároveň odmravnění a odlidnění.:
V našich pak časopisech čeho dočtli jsme se nedávno? jak
úžasně mnóží se u nás počet šílenců a zločinců. Kdyby se zjistilo,
z kterého kraje poměrně nejvíce vychází šílenců a zločinců, seznali
bychom, že nejvíce jich je tam, kde nejméně jest vírya tudíž důvěry
v Boha. Tak zvaný boj o existenci, který za příčinu tak smutného
úkazu se udává, je holou frází, která nedokazuje pranic. Naši
nebožtíci dědové & babičky měli též své existenční boje, a to
v dobách horších, nežli jsou naše plné všemožné svobody, ale oni
měli něco k lepšímu, co naše pokolení namnoze nemá, oni se
totiž uměli modlit, a proto že se modlili, podrželi si hlavu a srdce
na svém místě. Oni v dobách poroby vedli též boj o existenci,
ale vedli jej s odevzdaností do vůle Boží a se zapíráním sebe
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sama — boj ten byl křesťanský a proto chránil před šílenstvím
a zločiny.
'
Kdož by tedy nenahlížel prospěšnost svatého Krista Ježíše
náboženství a potřebu křesťanského vychovávání mládeže? Každý
umělec vzdělává plody své podle idealů Nuže, pěstoun mládeže,
nade všecky umělce daleko ctihodnější, dle kterého idealu on má

pracovati? jen jeden mudřec všech věkůanárodů

byl bezúhonný,

čemu učil, to na sobě znázorňoval. Byl to Kr stus ježíš,
Bůh člověk. Nejkrásnějším vzorem a idealem pravého vzdě
lání jest Kristus Ježíš, Bůh člověk. Majíce zkušenost devatenácti
věků před sebou, nemusímeliž souhlasiti s apoštolem řkoucím:
»Zádný nemůže jiného základu položiti, než Kristova.: A nemu—
símeliž zatoužiti s ním, aby Kristus vštěpován byl v duše mla—
distvé, až by vyobrazen byl?
Takovouto touhu zajisté chová i obec zdejší. Neb nač žádala
vysvěcení školní budovy této, než na důkaz — že si přeje, aby
mládež její křesťansky byla vychovávána? Toho také jest potřebí;
neboť na Božím požehnání všecko záleží. Duch pravdy, duch svato
sti má přebývati v ústavě tomto. Nebude-li ten přebývati v něm,
marná bude všecka práce, všecka snaha těch, kdož budou půso
biti na něm. Proto prositi budeme nyní Boha, aby milostným
požehnáním naplnil dům tento a udělil všem v něm povinnosti
povolání svého konajícím všecko to, což by koliv tělu i duši svě
řenců; jejich prospěšno bylo, jakož, aby udělil všem dítkám, pro
kteréž Škola ta vystavěna jest, dobrého Ducha svého, jenž by je
vždy po pravé cestě vodil a útlé duše jejich pozorností, posluš
noszi, bázní Boží a pobožnosti naplňoval, tak aby z nich staly se,
hodní členové obce a vlasti a jednou blažení občané nebeští.

List-y vědecké.
„„ch “FP/L.
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() sprave zadusního jmem.
Hlavnějši sem spadající předpisy a ustanovení.
Sdělujc Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

O skládání zádušních účtů
jako je náležité hospodaření se zádušním jměním, jak z dosud
řečeného vysvítá, n ezb ytným požadavkem, aby jmění to dle

vůle zakladatelů

a dobrodinců

kostelůa farních obročí

svému posvátnému účelu se zachovalo a na potřeby kostelů a far
dle úmyslu těchto zakladatelů, jak sluší, se vynakládalo: podobně

je řádně a včasné skládání

zádušních

účtů druhou

podstatnou podmínkou, ano téměř duší, spořádaně a náležité
zádušní správy. je-li skládání zádušních účtů v jednom neb druhém
ohledu závadné, bude takovou dle všeho í zádušní správa, an jedno
s druhým-., co nejúžeji souvisí.

Svědomité hospodaření se zádušnímjměníma nále
žité skládání zádušníchúčtů,toťnejhlavnější a nejpřed
nější podmínky dobré správy zádušní.
Církev hájí tudíž jen vlastní zájmy, přihlíží-li bedlivě k tomu,

aby patronátní úřady zádušní účty každé ho roku řádně sklá
daly aje církevnímorgánům, jimž náleží spolus prá va a d ožor
k zádušnímu
jmění (š. 44. zák. ze dne 7. května 1874 č.ř.z. 50l
k revisi v čas zasílaly. Aniž bychom se o této, dle. církevního
práva samozřejmé, věci zde šířili, ') seřadíme hned o tomto před
mětu za rozličných dob vydaná nařízení, ježto i z nich právo
') Srovn. provinc. sněm pražský tit. VIII. cap. l.; »Předpisyc o zádušním
též hořejší stať: »O dozorčích orgánech k záduš—

jmění % 49 a nn.: srovn
nímu jměníc.
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Cirkve poněkud prosvitne. Všecka sem spadající nařízení prohlé

dají hlavně k dvojí věci: k náležitému, z-dělání'l) a včas
nému předkládání
zádušnich účtů k úřední revisi. Stránku
formální,

jakožto mimo účel této stati ležící, mínouce, vytkneme

hlavně předpisy, jež se vztahují k zasílání zádušních účtů přísluš
ným úřadům za příčinou jejich revise, kterouž mají všickni súčast

nění orgánové bedlivě

& svědomtě

konati, by se neminula

s účelem, jak to četné vládní výnosy s důrazem nařizují. 3)
Krajské úřady (nyní politické úřady první stolice) mají toho

dbáti, aby patronátní úřady zádušní účty každého

roku

v u r č i t o 11d o b u skládaly. Učty tyto má biskupský vikář p o

d epsati

(když se totiž přesvědčil, že jsou správné), ježto ne

'm aji jinak býti přijatyř) Gub. nařízení ze- dne 28. února 1772.
'
Výtahy z kostelních účtů, zdělané dle formuláře, dv. dekret.
ze dne 24. září 1774 nařízeného 5), mají se n a k o n ci ka ždéh o
roku státní účtárně (místodržitelství) dojista (unausbleiblich) za
sílati.“). Dv. dekret ze dne 23. července 1789 čís. 1715, sdělen
gub. nařízením ze dne 13. srpna 1789 čís. 24.234. ——Dle gub.
nařízení ze dne 23. října 1796 č. 32.633 mají se účetní výtahy
v »pravý čas<<zasilati, jinak má se proti zádušnímu účetnímu přísně
zakročiti.7)
'

Pro docílení jednoty

třeba dle nařízení dekretu dvorní

kanceláře ze dne 12. března 1841 č. 6479 zádušní účty na konci

každého roku, a sicenejdélekoncem měsíce února
budoucího roku, pod uvarováním pokuty zasílati. 8) Gub. výnos

ze dne 26. dubna 1841 č. 18.798.
Dle gub. nařízení ze dne 15. října 1841 č. 51.706 mají'se

výtahy ze zádušních účtů za uplynulý rok koncem

dubna

každého roku c. k. místodržitelství (účetnímu t. oddělení) zasílati
Ustanovení toto bylo však mistodrž. výnosem ze dne 18. pro
since 1882 č. 82.983 a ze dne 30. července 1897 č. 116.843 v ten
2) Dle předepsaných totiž formulářů, o které čistě formální

věci

se šiřiti nebudeme, odkazujíce k různým, v ohledu tom vydaným for
mulářům
3) Srovn. výše položenou stať: »O dozoru farářů a bisk. vikářů k zá
dušnímu jměníc.
*) Srovn. výše: »O dozoru farářů k zádušnímu jmění:. Viz též: Jaksch,
dil 3., str. 369, a díl 8. str. 452. Srovn. mimo to též naše zvláštní
po
jednání: »O přehlížení zádušních účtů bisk. vikářic v časopise: >Duchovní
Pastýře, roč. XIII (1893), kde se o této věci obšírně jedná.
5) Dne 15. dubna 1873, _čis. 19.303, vydalo c. k. místodržitelství
zvláštní výnos a formulář, jehož třeba při zdělání výtahů ze zádušních
účtů šetřiti.
“) Dle gub. nařízení ze dne 5. března 1788, č. 5836, mohly se výtahy
ze zádušních účtů za uplynulý rok až v měsíci b řeznu běžícího roku k re
visi zasílati, co ale bylo uvedeným dv. dekretem zrušeno.
7) Srovn. _la ksch, díl 3. str. 380.
8) Učty k o 3 tel ů p ou tn ích mají se zasílati koncem listopadu (ka
ždého roku prostřednictvím bisk. ordinariátu, jenž na nich poznamená. kdy
došly (dv. dekret ze dne 29. října 1807 č. 21164) a řízení zemskému je zašle.
Gub. dekret ze dne 25. listopadu 1839 č. 64.745.
Rádce duchovní.
52

———8lO—

rozum pozměněno, že mají se řečené výtahy šest

uplynutí

správního

neděl

roku k revisipředkládati.

po

Zádušní účty kostelů veřejného patronátu

mají se nejdéle v šesti

nedělích

po skončenémsprávním

roce účetnímu odboru c. k. místódržitelství k revisi zasílati a býti
opatřeny též podpisem fa ráře a bisk. vikáře který má je zá
roveň bedlivě prohlédnouti. Výnos c. k. místodržitelství ze dne
15. dubna 1873 č. 19.303. Srovn. cit. ord. list 2 r. 1873 str. 101

a n. — Totéž platí o výtazích ze zádušních účtů (kostelů
patronátu soukromého), jež mají obsahovati všechny kostely
a kaple dotyčného panství. Učty tyto mají se tím jistějí v pře
depsané lhůtě zasílati, an by jinak proti váhavým účetním zakro

čeno bylo peněžitými

pokutami,

gub. dekretem ze dne

6. září 1838 čís. 43.639 (sb. prov. zák. z r. 1827; ustanovenými
a prohlášenými. Týž výnos. _
(lub. nařízení ze dne 27. srpna 1821 stanoví, že výtahy ze

zádušníchúčtů nemají se jen sumárně,

nýbrž individuálně

zdělávati a řízení zemskému zasílati tak, že třeba všecky účetní
rubriky vyplniti, jež musí s vlastními (podrobnými) zádušními účty
souhlasiti." Srovn. gub. nařízení ze dne 23. října 1796 č. 32.633.
Viz též: Jaksch,
díl 3., str. 380 a díl 8. str. 458. -—Výnos

zád ušních lesů má se jak v účtech tak i v účetním výtahu
zvlášť uvésti. Gub. nařízení ze dne 17. dubna 1829 (sb. prov.
zák., díl 11., str. 137). Přehlédneme- li uvedená ustanovení 0 za
sílání zádušních účtů zemskému řízení k úřední revisi, shledáme
že trvalo dlouho, než tato věc se ustálila, ač se v ohledu tomto

vyskytují dosud mnohé odchylky,

jež nejsou zádušnímujmění

příliš na prospěch. Příčinu toho dlužno hledati dílem v poměrech
patronátních, dílem v rozličné praxi patronátních úřadů u zdělání
zádušních účtů, která se zádušnímu jmění ukázala zvláště tehdy
býti méně výhodnou, když vykazovaly účty značné pokladní ho

t ovosti,

aktivní nedostatky a pod., poněvadž bylo tím zádušní

jmění, ujitím úroků již tak poškozené, ještě více zkráceno, ježto

se téměř

nikdy

na to nedoléhalo, a i dle novější praxe ne

doléhá, aby patronátní správa zádušní pokladně vzešlou ško du dle
platných vládních předpisů nahradila.9) Srovn. gub. dekret ze dne
28. listopadu'roku 1828 č. 5413 a za dne 31. ledna roku 1834
č. 4415.

Místodržitelským okružníkem ze dne 18. prosince 1882 č. 82.983
(sbírka normalií z roku 1881—1885 č. 226, pag. 232) byl pro
skladbu zádušních účtů a výtahů z nich 0 účinech (hospodaření)
s jměním kostelů, kapli a různých nadačních fondů pod správou
a účtování soukromých patronátních úřadů, které každoročně
c. k. místodržitelské účtárně mají se zasílati, předepsán nový for
mulář.

9) Dotčená ustanovení zdají se míti platnost pouze ——
v theorii.

by praktick
lému užitku.

ač

é jich provádění bylo zádušnímu jmění mnohdy k nema

_
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Při tom kladen byl hlavní důraz na to, aby tyto Výtahy

účetní všestranně

byly stvrzeny

oněmizřízenci'í'),kteří za

správné hospodaření s dotyčným jměním jsou zodpo
vědnými (jako patronátním komisařem, zádušním ,účetním, okres

nim vikářem & mistnim farářem), jakož i na přesné dodržení

stanovené

lhůty

zasílací

(šest neděl po uplynutí účet

ního roku).
Bylo však zpozorováno, že tyto výtahy z účtů zádušních

předkládají se buď dle zcela odchylného
formuláře, než jaký
je předepsán, aneb že jsou nedokonale
a závadně sesta—
veny, že nejsou řádně podepsány, a nejvíce jich že ne

skládají

se v předepsané šestinedělní

lhůtě po uply—

nutí každého roku, ba že častokráte musí býti" opětně popohá

něny,a k přepracování neb-k doplnění vráceny,

což vše v zápětí má nemilé protahování v úřadování, jakož i zby
tečné dopisování.
»Z té příčiny vyzýváme pana c., k. okresního hejtmana, aby
všem patronátním úřadům, sídlem v tamním okrškn Správním,
ustanovení z výše uvedeného místodržitelského výnosu co nej—

důtklivěji vštípil a přesné jich zachovávání jim

na pamět uvedl.

Zejména buďtež patronátní úřady upozorněny na ony po—
známky, které na zadní stránce tištěného formuláře pro sestavo
vání výtahů účetních jsou uvedeny, jakož i na příhodná ustano
vení místodržitelského okružního vynesení ze dne 15. dubna 1873
č. 19.303, dle nčhož zejména ve výkazu jmění zádušní kapitály

jak nadačního tak i vlastního jmění kostelů mají podrobně
uvedeny býti s udáním bližších dat výstavních, jakož i zúro
čných.
Pan c. k. okresní hejtman dále se vyzývá, aby bděl nad tím,

by uvedená nařízenípřesně byla zachovávána,

hlavně ale

nad tím,aby stanovená lhůta k předkládání těchto
výtahů

účetních

— aniž by to došlo až k urgenci ———
tím

jistěji byla dodržována,

an by se v případěopačném proti

liknavým zádušním účetním zakročiti musilo uložením pe ně
žitých pokutu),
jak vyhrůžkou v gubern. dekretě ze dne
6. září 1838 č. 43.639 jsou uvedeny.a

——Tak zní doslovně

naří

zení cís. král. místodržitelství Ceskeho ze dne 30. července 1897
č. 116.843 0 »včasném předkládání správně dle předpisů sesta—
'“) Srovn. též místodrž. nařízení ze dne 29. dubna 1856, čís. 13.904,
v cit. konsist. kurrcndách, díl íV. str. 18.

“) Vidí-li se řízení zemské již nuceno, sáhnouti k tak ovým pr o
středkům,
by přimělo patronátní úřady k včasnému zdčlání a zasílání
účtů zádušních, pak jest to úkaz zajisté“p o vážlivý,
který vzbuzuje bez

děčně domněnku,že správa zádušníhojmění nevede

se vůbec

dosti

přesně,
jak toho všecky sem spadající zákony a předpisy důrazně naři
zují, a že je n áprava
v tomto ohledu velice žádoucí. O částečných při
činách tohoto žalného úkazu viz naše pojednání v čaSOpise:C orres pon

denz-Blatt ]. c.

*3'"
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vených výtahů
nátu.<

z účtů zádušnich

kostelů soukromého patro—

Srovn. též gub. výnos ze dne 26. dubna 1841 č. 18.798,

který vyhrožuje taktéž p e n ěžit ý mi p o k u t a mi patronátním
úřadům, když by se zádušní účty k revisi v ustanovený
čas
nepředkládaly.
-——>3É$9]€<*—

() právu patronátním.
Píše Ladislav Seidl.
(Dokončení)

Touto opravou poslouženo bylo by duchovenstvu, které by
vyvázlo z pašovství mnohých patronátních úředníků, pomoženo
bylo by i Církvi, poněvadž by se se jměním církevním lépe hospo
dařilo, než jak se to namnoze nyní děje. Duchovenstvu by něco
práce přibylo, aspoň tam. kde by sám farář vedl účty kostelní,
ale odpadlo by mnoho zbytečného dopisování patronátním úřadům,
odpadlo by žebrácké doprošování a mnoho jiných nynějších
mrzutostí.
Aby toto usnesení provinciální synody pražské bylo provedeno,
vyjednával o to nejdůstojnější český episkopát s vládou a vyjedná
vání to vedlo “k žádoucímu cíli. Nejvyšším císařským rozhodnutím
bylo schváleno, aby dnem 1. března roku 1862 přešla správa
jmění zádušního a obročního na orgány církevní. Vydány byly
obšírné: »Předpisy o správě jmění jednotlivých kostelů a duchovních
obročí jakož i nadací k jich prospěchu založených v Ceské církevní
provincíix. Datovány jsou v Praze dne 24. září 1861 a podepsány
ode všech biskupů českých.
Tiskem vyšly v Praze u Karla Bellmanna r. 1861 a obsaženy
jsou také v »Konsistorních kurrendácha naší díoecese ve svazku
. pátém str. 88 a následující.- Konečně vydáno bylo konsistorní
nařízení (v naší dioecesi dne 9. ledna 1862), že se má od ducho—
vních správců dne 1. března 1862 převzíti správa jmění zádušního.

Tak stáli jsme tenkráte na samém prahu zlaté samosprávy
v oboru jmění zádušního. Ale nepřátelé naši v táboře liberálním
nám té samosprávy nepřáli. Několik liberálních velkostatkářů
z Cech podalo proti této nám příznivé změně ústy hraběte Hartiga
interpellaci v panské sněmovně k ministru rytíři Schmerlingoví,
který nemeškal a provedení výše uvedených nařízení v Cechách
zastavil.
Sťastnější nad nás byla Morava. Tam byly předpisyosprávě
jmění zádušního provedeny a duchovenstvo si tyto poměry velice
chválí. Mimochodem podotýkám, že aSpoň na menších farách
vedou duchovní správcové účty kostelní, z kteréžto příčiny se
alumnové v semináři tomuto předmětu učí.
Co nám roku 1862 jako spravedlivé právo dáno býti mělo,
toho se domáhati musíme neustále, dokud nám vyhověno ne—
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bude. Proto navrhuji 3. bod našeho společného usnesení v tomto
znění:

"

3. Poněvadž správa jmění zádušního a částečně i obročního
děje se dosud proti ustanovení zákona církevního od úřadů patronát
ních, a to tak, že bývají velmi často zákonitá práva duchovních
správců ignorována, žádáme, aby dle nařízení provinciální synody
pražské z r. 1860, jež stvrzeno bylo také nejvyšším rozhodnutím
císařským, vykonávala se správa tato od správců duchovních za
pomdci zádušníků a za účastenství patronů nebjích zástupců, tak
jak to provedeno jest v markrabství Moravském.
Způsob, jak by se právo patronátní mělo napraviti, již tedy
známe. Zbývá nám však důležitá otázka, jakým způsobem se máme
těchto oprav domáhati. Obrazně řečeno: Známe již lék, kterým
by se mohl uzdraviti náš pacient; ale kde se má připraviti tento
lék? Odpověď zní: v lékárně církevní i světské. Navržené změny
práva patronátního musí se státi zákonem církevním a státním,
mají-li míti platnost. Ohledně správy jmění církevního máme již
příslušný církevní zákon, vydaný od provinciální synody pražské
r. 1860. Zbývá tedy, aby též o upravení práva praesentačního
vydán byl zákon církevní. A kdo má se o to zasaditi? Kdož jiný,
než nejdůstojnější český episkopát. A jakýmNZpůsobemP Buď se
může svolati nová provinciální synoda anebo mohou nejdůstojnější
vrchní Pastýři ze své moci vydati tento zákon, při čemž bude asi
potřeba, aby potvrzen byl též od sv. Stolice apoštolské.
Ale jest také potřeba. aby navržené změny staly se také
státním zákonem. Proto bude nutno, aby nejdůstojnější episkopát
český hleděl, pokud možno, dosáhnouti potřebného souhlasu svět
ských patronů a vyjednával o provedení těchto změn s cís. král.
vládou. Po tomto dorozumění předložen by byl příslušný zákon
na změnu práva patronátního buď radě říšské anebo sněmu králov—
ství Ceského. Někteří domnívají se, že jedině na říšské radě může
býti vyřízen zákon o opravě práva patronátního a dovolávají se
toho, že zákonem ze dne 7. května 1874 v š 32 se praví, že
poměry patronátní uspořádají se zvláštním zákonem. Ale zákon
tento může vydán býti na sněmu zemskémv poněvadž se má týkati
jenom poměrů patronátních v království Ceském. Nejvíce záleží
na tom, jaká jest vláda. Centralistická vláda liberální snaží se,
aby skoro všechno vyřizovalo se na říšské radě, kdežto vláda
konservativni spíše dopřeje více pravomoci sněmům zemským.. Za
nynějších poměrů zvláště můžeme doufati, že _byseozměně práva
patronátního jednalo na sněmu království Ceského. Duchovenstvo
musí tedy prositi nejdůstojnější vrchní Pastýře, aby se této věci
ujali, čeho třeba podnikli, ale bude také třeba podávati petice ke
sněmu zemskému, aby bylo c. k. vládě i poslancrm zřejmo, že
nynější poměry patronátní opravdu změny potřebujía že té změny
se dovolává veškeré duchovenstvo v království Ceském.
Proto dovoluji si navrhnouti 4. bod společného usnesení:
Veškeré duchovenstvo v království Ceském podávej prosby
ke svým vrchním Pastýřům, aby se o upravení práva patronát—
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ního přičiňovali a podporuj jednání jejich peticemi ke sněmu krá—
lovstx-í Ceského. —
Tím jest vlastně celá látka vyčerpána. a proto mohl bych
skončiti; dovolím si však ještě slovo závěrečné. ——
Svoboda Církve má přemnoho urputných nepřátel; proto

také nebude to snadno svrchu uvedené opravy provésti. Bude tu
potřeba podniknouti boj těžký a tuhý. ——Ano jsou i mezi námi
mnozí, kteří se domnívají, že mluvení o této otázce může míti
nyní cenu pouze akademickou, že o nás, když se o právu patro—

nátním radíme, platí latinský hexametr: »Multi rixantur de lana
saepe caprinanx Ale tolik zle snad přece není. — Provedly se již
věci daleko ještě obtížnější, proč by tedy nemohlo se dosíci spra
vedlivého upravení práva patronátního? ]e—linyní me'ně vhodný
k tomu okamžik, může po druhé naskytnouti se doba příznivější.
——Jen tedy _nezoufejme! Na nás samých nejvice záleží, abychom
všichni horlivě k tomu cíli pracovali. Potěšitelné jest pro nás, že
jako druhdy slavný biskup jan Valerian nejvíce se přičiňoval
() samosprávu jmění církevního, tak i“nyní ve šlepějích jeho kráčí
upřímný sve'ho duchovenstva přítel a zastance náš milovaný vrchní
Pastýř Eduard jan Nepomuk. On pobyl delší čas v duchovní
správě, zná stinné stránky práva patronátního; cítí upřímně se
svým duchovenstvem, a proto snad nechybím, když řeknu, žejeho
přispění v této věci můžeme býti úplně jisti. ——Záleží tedy na
tom, abychom sami sebe neopustili, ale svorně o upravení práva
patronátního se zasazovali. ——Proto volám: Duchovenstvo budiž
ve svých oprávněných požadavcích svorno a opětuj je neustále,
dokud by splněny nebyly. Heslem naším budiž: Všichni za
jednoho a jeden za všechny. Neustaňme tlouci, dokud nám ne
bude otevřeno. Pracujme svorně a vytrvale o upravení práva
patronátního. Pak nebude práce naše nadarmo. Neboť: »Vůli
pevné, tužbě ušlechtilé nebe rádo dává dojít cíle.a
__„QŠQGŠF

Právní přítel a rádce.
Snůška praktických hlavně ustanovení a rozhodnutí
o věcech z oboru církevního práva.
Pořádá DP. ANTONÍN BRYCI—ITA.

Byl-li dluh, vzešlý stavbou kostela, kterou má dle 9:35 zák.
ze dne 7. května 1874 (ř. z. č. 50) vlastně obec farní (celá far—

nost)vykonati, na účet obce místní

právoplatně

převzat,aniž

se proti tomu v *otevřené právní lhůtě byla u příslušných úřadů
stížnost podala, může a má se takový dluh v praeliminárním roč
ním rozpočtu této obce do výdajů zařadití, již také náleží, dluh
zaplatiti. Správní soud dne 13. prosince 1889 č. 4126.

—
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Z toho, že byly obecní starostou složené účty od obec

ního zastupitelstvazkoumány

a schváleny

a tím s ko

nečnou platností vyřízeny,u em ůže se odvozovati,

že by

proti takovým účtům nemohly se činiti námitky, zvláště když 'lze
dokázati, že účty jsou mylné a vědomě nesprávné. Vysvítá to
z „*66. obecního

zřízení ze dne

16. dubna

1864, jenž

stanoví: »Starosta odpovídá ze svého úředního jednání obci,
a pokud se týče působnosti přenesené, také vládě.< (Cl. XIlI. zá
kona ze dne 5. března 1862) Z toho plyne, že je starosta obci
za svou správu zodpovědným a jí po případě i náhradou povinen.
2. Průvodno to dále z toho, že nemůže se z š72. obecního
zřízení odvozovati, jako by odpovědnost starosty vůči obci a její

nárokynaeventuálnínáhraduschválením

obecních

účtů

minuly, ježto by taková zásada odporovala ustanovením občan
ského práva. 1) Z toho vysvítá, že je obec oprávněna
svých
soukromoprávních požadavků vůči starostovi v případech, jako je

shora dolíčený,cestou

práva

dne 12. února roku 1890 č. 475

se domáhati.

Správní soud

Ag.; GSM

Romanarum Congregationum decreta novissima.
Nonnula dubia solvuntur.
Magister Caeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Urgellensis
summopere desiderans, ut in sacris functionibus omnia rite et
adamusin peragantur, de sui Emi ac R.mi Domini Cardinalis
Episcopi consensu atque mandato Sacrae Rituum Congregaiioni
ea quae sequuntur humillime exposuit, nimirum:
' Ex vigenti consuetudine et speciali privilegio Dignitates et
Canonici Cathedralis Ecclesiae Urgellensis, habent Presbyterum
assistentem et quidem Beneficiatum, in omnibus Missis conven
tualibus tam in duplicibus, in quibus Canonici inserviunt pro Dia
cono et Subdiacono, quamin semiduplicibus et feriis, in quibus munus
Diaconi et Subdiaconi a Beneficiatis impletur. Hinc quaeritur:
[. Utrum in Missis non pontificalibus ministrari debeant
ampullae a Súbdiacono, sive Canonico, sive Beneňciato, licet adsit
Presbytcr assistensi>
') Dotčený 3“ obec. zřízení stanoví mezi jiným takto: »t'ředstavený
obecní má každého roku zdělati rozpočty příjmů a vydání jak obce tak
i ústavů obecních na správní rok nejprve příští, a výbor obecní má tyto roz
počty nejdéle měsíc před početím tohoto roku na jisto postaviti. Nejdéle
dva měsíce, když správní rok došel, má starosta počty. . výboru obecnímu
předložiti, aby je zkoušel a vyřídil.: Věru kdyby uvedený % připouštěl ta—

ko vého smyslu, jaký samosprávní úřadové v tomto případě do něho
vkládali, vzešlo by z toho pro hospodářské zájmy nejedné obce veliké ne
bezpečí, jež by utrpěla, jak zkušenost pohříchu dosvědčuje, na svém ma
jetku značné ztráty. K uvedenému rozhodnutí správního soudu třeba míti
zvláště za naší doby, kdy zásady spravedlnosti a poctivost ijsou vážně otřeseny,
bedlivého zřetele, by obecní, četnými břemeny stížený majetek, škody nevzal
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H. (I.) Quo ordine procedere debeant Celebrans, Presbyter
assistens, et ministri dum e Sacristia ad Altare pergunt' et viceversa?
(Z.) Ut um initio Missae Presbyter assistens collocare se de
beat ad dexíeram Diaconi stantis a dextris Celebrantis?
III. An servari possit immemorabilis consuetudo, vi cuius
Presbyter aSsistens infra cantum I—Iymni
Angelici et Credo sedet
ad sinistram Subdiaconi?
IV. An stante immemorabili consuetudine, possit Presbyter
assistens se transferre una cum Celebrante ad cornu Epistolae,
ibique' stare & sinistris ipsius Celebrantis versus Diaconum, dum
hic Evangelium cantat?
V. Utrum dum Diaconus ad credentiam accedit, ut bursam
cum corporali ad altare deferat, surgente Subdiacono, ut moris
est, etiam assurgere teneatur Presbyter assistens, donec ipse Dia
conus ad scamnum redierit?
VI. (l.) Utrum Presbytei assistens incensari debeat ante
Subdiaconum, sive hic sit Canonicus, sive non?
(Z.) An pacem recipere debeat a Subdiacono, postquam hic
eam dederit Clero in choro?
(B.) An Subdiaconus praesente Episcopo in Throno cum
pluviali et mitra, vel cappa magna dare debeat pacem prius Dia
cono, sit necne Canonicus, et postea Presbytero assistenti.
VII. An continuaii possit immemorabilis consuetudo, qua
post habitam concionem coram Pontšňce in Throno assistente,
Presbyter assistens se locat in plano cum palmatorfa a sinisrris
Diaconi, dúm his confessionem cantat ex libro?
Et Sacra eadem Congregatio. ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisíto voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate
perpensis, rescribendum censuit:
Ad 1. Af/irmalz've.

Ad ll. Quoad prima/u parfem semper procedant, in'casu,
unus post alium, et Presbyter assistens incedat ad sinistram
Celebiantis.
Quoad secundam partem, praedictus Presbyter assistat ad
dexteram Celebrantis.
Ad III. Ajjirmalz'w, sed in scabelio separato.
Ad IV. Ajfírmatiw.
Ad V. Negative.
Ad VI. Quoad primum afjírmative; quoad secundum nega
tive, sed a Celebrante, et dabit Diacono; et Presbyter assistens
Celebrantis, recipiat pacem a Presbytero assistente Episcopi.
Ad VII. Negative.
Atque ita rescripsit.
Die 15. Aprilis 1899.

L. + 5.

C. Card. Mazzelia,

Praef.

*

Diomed es Panici, Secretarius.
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