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LISTY HOMILETICKĚ.
Neděle 1.adventní.
Pokoj s Bohem, se sebou i s bližním.
l„Bl.-ihoslavenípokojni, neboť oni synové

boží slouti budou.:

Evangelium adventní nám praví o hrůze soudu božího,
o schnutí lidí pro strach a očekávání těch věcí, které přijdou na
všechen svět. Spasitel však svým věrným nemluví o strachu; ale
o povznesení hlav, neboť se přibližuje vykoupení jejich. Zalrn
praví : není pokoje bezbožným, aPán praví: blahoslavení pokojni.
To blahoslavenství béřeme dnes za předmět a ponecháváme si
blahoslavenství Ví. na den Panny Marie.
Když přišel Pán k apoštolům po svém vzkříšení zavřenými
dveřmi, pozdravil je slovy: Pokoj vám. To bylo jeho přání,
a pozdrav nejprvnější: Pokojučedníkům svým. Sv. Benedikt, zakla
datel velikého řádu, jemuž se přičítá všechna zásluha, že Evropa
jest orná a zemědělstvím že slynula, měl jedno slovo heslem, které
jest napsáno vždy nad příbytky jejich klášterů totiž: Pax t. j.
Pokoj.
Když vstupuje kněz do příbytku nemocného a nese Tělo
Páně, když vstupuje přes práh domu nemocného, mápředepsanou
modlitbu. Chcete věděti, jak zní ta modlitba? Slyšte ji, bude ji
říkat kněz až budete nemocní a budete přijímati naposled Tělo
Páně, jestli vůbec budete míti milost, abyste v nemoci přijali
ještě Tělo Páně, modlitba ta zní: Pokoj domu tomuto a všem
přebývajícím v něm. Tedy zase pokoj přeje církev všem dítkám
svým a tím přáním je povzbuzuje, aby sami se vynasnažovali
pokojni býti.
Až jednou zemřeme aposlední obřad bude vykonáván a po
slední kříž nad námi bude učiněn, tu bude zníti poslední ztichlá
modlitba církve sv. »pokoj věčný dejž mu,óPane, at odpočívá ve
svatém pokoji. Amen..
jak něčím vzácným jest »pokoj ten-, kterého svět dáti ne
může. O tom sv. pokoji budeme dnes rozjímati, abychom se stali
Rádce duchovní.

1
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též dítkami božími. Budeme rozjímati, ,I. kterak svatý pokoj za
chovati : Bohem, II. kterak sami se sebou, III. kterak : bližním
svým.

Pojednání:
I.

Pokojny'm se nazývá, kdo jest ochoten k vůli sv. pokoji
oběť nějakou přinésti. Taká duše jest dítkem božím, takou duši
miluje Bůh tak něžnou láskou jako rodiče dítě své. Pokoj zacho—
vati musíme s Bohem, aby nebylo rozporu. Tento pokoj snažíme
se zachovati trojím způsobem: a) pokáním, b) zachováváním při
kázání a c) užíváním milostí které nám ]ežíš Kristus podává.
Dokud člověk se s Bohem nesmíří, nezná anepozná sv. po
koje, oněmž se praví, že převyšuje všelikou naději. Dokud mimo
Boha hledá pokoj, nalézá nepokoj. Víra dává nám odpověď na
všechny otázky životní: odkud jdeš, kam jdeš,kčemu jsi stvořen.
jak nespokojený jest duch bloudící; pachtí se a nenalézá pokoje.
jako chodec bařinou se lopotící, pot teče mu po tváři a bahno
povoluje pod nohama a nedostává sesmísta. Zvolal muž, Du-Bois
Reymoud, největší sloup učenosti světové v Berlíně, o záhadách
života a světa, které se vyskytují každému duchu myslícímui dí—
téti, které začíná používati rozumu: odkud slunce, odkud zástup
hvězd, odkud milliony kvítků, odkud úprava oka, odkud hmota,
odkud život, co jest smrt ake všem těm otázkám ten sloup vědy
XIX. aXX. věku dal odpověď »IgnoramuSa, t. j. nevíme, a dodal
ještě horší slovo pro všechny pyšné vědce: »ignorabimusn t. i.
nebudeme věděti. Pak mluvte o upakajujz'cí vědě, která říká abude
říkati ignoramus a ignorabimus. Ostatně musíme říci, že se zde
nevěřící vědec stal žákem školy starého filosofa Zákona Starého.
o němž každé dítě slyšelo, totiž alomouna, který jinými slovy
tutéž hlubokou pravdu o nevědomosti lidské pronesl ve své knize
moudrostí: »sotva se dovtipujeme toho, co na zemi jest: i co
před očima, s prací nalézáme, to pak co na nebi jest, kdož vy—
stihne

.P:

—

Tak vidíme, že marný jest spor s Bohem, je to zápas slepce
s vidoucím, ale přece tolik sporu a hádání a tolik'nepokoje. Bla—
hoslavení, kdož pokoj s Bohem nalézají.
V takém stavu nalézají se duše, které bloudí mimo církev
a konečně chystají se k návratu, který mnohou oběť od nich vy
žaduje. Dlouho kolísají, až konečně s milostí boží se rozhodnou
a najdou —- pokoj. Tak píše o sobě obrácenec Manning, který
dlouho kolísal, než překonal všechny pochybnosti a nesnáze, které
se mu stavily v cestu a konečně vrátil se do lůna církve svaté.

Vten den psal anglikánskému biskupu Wilbecherovi: jaký pokoj
okusil, když krok ten učinil. A bratru svému, který mimo církev
zůstal, psal: »chci ti říci, že z milosrdenství božího nyní v pokoji
a klidu jsem, zarmoucen toliko lidským zármutkem, že jsem za:
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rmoutil ty, které tolik miluji.: On konečně jako magnetická jehla
v poloze určité našel klid v církviav Bohu, jemuž nekladl odpor.
Podobně píšou jiní konvertité Emil Uslesi (prot. kazatel
v Curychu), Bichel ve Vídni, všichni doznávají, že našli klid
a pokoj, když milostí boží, vedoucí je ku poznání pravdy, nekladli
odporu. Podobně jest při sv. pokání, které nás obtížené hříchy
vede do náruči dobrého Spasitele jako marnotratné syny do ná
ruči otce. Mnohý dlouho nosí ten neklid a bojí se rozhodného
kroku až jej učiní a najde si klid, aneb jej neučiní a ,ubíjí vsobě
ten milostný klid vedoucí nás k Bohu blíž.
Odtud pochází to příslovečné štěstí při prvním sv. přijímání,
kde nevinné srdce neklade odporu Bohu a raduje se z něho tak,
že to z očí jeho září. Bratři drazí, hledejte tento svatý pokoj
s Bohem, nechtějte vytáčkami vyhýbat se sv. jhu jeho aneb vzpí
rati se rozpjaté náruči, když nás volá k návratu od poblouzení
a hříchů našich. Užij doby adventní.
jediný Bůh — dostačí k sv. pokoji. Však třeba též zacho
vati pokoj se sebou samým.
II.

<To jest velice poučné ptáti se lidí, kterým lidstvo štěstí
jejich závidí-_ kolik měli pokojných dnů ve svém životě. Známé
jsouvtom ohledu jich výroky: Kalif Abderam uprostřed svých
statků a růžových sadů atd. sotva našelB dny; Bismarck, všemo—
houcí kancléř, sotva jich napočetl 8, Napoleon jen jeden, a to
byl den sv. přijímání a sice prvního. A Tauler vyprávío ž bráku,
který mu odpověděl na jeho pozdrav: »dobrý den:, — nikdy
jsem neměl »špatný den:. Též dodal, kterak k tomu tajemství
přišel: »já chci vždy jen to, co Bůh chce, a tak mám vždy, co
chci.: Tajemství sv. pokoje, ale jak těžká jest škola toho tajemství
a plná sebezáporu. Do ní ale musíme choditi, když chceme do
dělati se sv. pokoje. Kdo do ní nejde, má mnoho nepokoje v sobě,
což vidíme, když bez předsudku projdeme různé stavy:
Tam jde oráč za pluhem a naříká na svůj »osudc, kdežto

tam ten sedí u okna a píševsuchu a teplevpokoji. jdětek němu
a zeptejte se ho po jeho pokoji a on řekne nikoli, tam toho za
pluhem? On se pohybuje na zdravém vzduchu, prozpěvuje si při
své chůzi, jest zdravý jako řípa, kdežto já v tom uzavřeném
vzduchu chřadnu a blednu. Kdo znich jest pokojný? Tento obraz

se opakuje tisíckrát. Ta naříká, žejest oddána právěstím mužem

a on se cítí neštasten. Kde to vězí?
jiní se svým stavem, neboť to slyšíme často, vším dám dítě
učiti, jen ne tím, čím sám jsem. A tak mluví mnohý. jednomu
stav jest proti mysli, druhému okolí, třetímu zdraví. čtvrtému pří
buzný jest příčinou nepokoje. My musíme míti sami pokoj se
sebou, jinak hyne duše naše, nebot nebude dítětem' božím.
Na Vyšehradě leží pochován mnich benediktinský hrabě
Schónburg na hřbitově emauzském, který jak šlechtic měl velikou'
*
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budoucnost před sebou. On ji opustil a jako mladý mnich
v Emauzích žil a dostal kdys návštěvu vznešenou, která se chtěla
zeptati po jeho spokojenosti. Našla jej při práci, uložené mu jako
novici: nesl si dříví do své celly, dřívější společník nejpřednějších
salonů. »Jak se máš,: ptá se vznešený návštěvník hraběte mnicha,
nesoucího dříví, »velmi dobře, jsem spokojen:. Kde to vězí?
Žalmista Páně nám ve zlaté abecedě ctností v ž. 118. v. 165. díl:
»po/eo/ mnohý těm, kdož milují zákon tvůj :; jsou bez úrazu.
Tedy milujme zákon boží, varujme se uraziti jej a bude nám za
podíl pokoj'mnohý. Pán nám tu cestu k pokoji ukazuje ve 510
vech: kdo chceš za mnou přijíti, vezmi kříž svůj denně a ná—
sleduj mne.
'
Sv. Františka Borgiáše druhdy prvního ministra královského,
se ptali, kterak uvykl po tak pohodlném životě tak pracnému
životu řeholníka a missionáře, když dříve vždy celé řady sluhů
mu chystali příbytek, kam měl přijíti. Sv. František odpověděl:
já jsem si podržel dva služebníky, kteří jdou vždy přede mnou
a upraví vše tak, že jsem spokojen, jeden se jmenuje: Pokora,
a druhý Odevzdanost do vůle boží Ty sluhy musíme míti, jinak

nebude nik'dý'íichystán pokojv srdci našem. >
III.

Krom toho však musíme se snažiti zachovati též pokoj
s bližním svým. Musí býti pokoj mezi rodiči a dětmi. mezi před
staveným a poddaným, mezi sousedem a sousedem. Kterak se to
stane? Ať násotom poučí svatí, kteří vždy zachovali svatý pokoj
v sobě a s bližním, dokud na nich bylo Albert V. praví, že ne
pokojný člověk jest jako smrdutá voda. Dokud se jí nedotknete,
jest bez zápachu, ale hněte s ní a už musíte odejíti. Mnohý jest
pokojný, dokud jste ani o něj nezavadili, ale dotkněte se hol
Proto první pravidlo k zachování pokoje jest u sv. Terezie
takto vyjádřeno: »nikdy se nepři o věci, na kterých nezáleží-.
asto, ano z pravidla vzniká nepokoj velký pro věci nepatrné.
Proto sv. pokoj zachovej především v rodině, kde členové mají
býti jako oči v hlavě: kam jde jedno oko, už také druhé oko
na totéž místo hledí — je-li zdrávo. je-li nemocno, pak ovšem
druhé oko neprovází. Kde jest svatá láska v rodině, tam také
jsou všichni jako očivhlavě jedna vůle, jeden směr, jedna radost,
jeden žal. Radost znásobena, bolest rozdělena. Tak také jest láska,
onížu-pravilvsv. Bernard že držt—rodinu pohromadě. jako loď, při
níž prkna pohromadě nedrží, potopí se, tak rodina, v níž trhliny
jsou pro ustavičně sváry. To nejsou dítky boží.
Když tak vrodině neblaze působí, kde přece celá přirozenost
žene všechny k jednomu cíli, jak to dopadá v národě, když
ustavičný svár ho poltí a nepokoj zmítá.
Podívejme se do bible, co nám praví o pokoji a štěstí ná—
roda, že tenkráte byl národ israelský nejšťastnější, když každý
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uprostřed rodiny své v pokoji seděli.-pod terebinthem, a v pokoji

seděl Proto
se sousedem
keře.
Požehnání pokoje!
bývalo svým
zvyk.ya přáti vinného
si navzájem
spokojenosta
zdraví.
Sv. pokoj.
s Bohem, jehož
když jest nám
pokoj s bližním,

kolik v tom nebe jest obsaženo? Sv. pokoj
vůle jest naším zákonem, svatý pokoj se sebou,
nésti kříž náš — denním zaměstnáním a sv
když neseme jeden druhého neduhy, abychom

tak naplnili zákon Kristův.
Irbjí pokoj musime zachovat, abychom dítkamibožími byíi
Pokoj sBohem — ve sv. víře, pokojvsrdci — v čistém svědomí
— pokoj vokolí ve sv. lásce apak též nad naším hrobem budou
právem říkat: odpočinutí věčné. Amen;

Fr. Vaněček.

Neděle l. adventní.
O posledním soudě.
»Pak uzři Syna člověka, přicházejícího
v oblaku s velkou mocí a velebností. :
u.k 21, 27.

S milostí boží dožili jsme se opět posvátné a radostné doby
adventní. Dnešní nedělí počíná nejen příprava na vánoce, na na
rození Páně, ale zároveň počíná též nový rok církevní. v němž
nám církev sv. bude opakovati ty staré pravdy našeho náboženství,
které vždy působí novou silou a vznešenosti svou si podmaňují
národy. Než církev sv. nás povede též v duchu při našich rozjí
máních zpět do minulosti, až k jeslím betlémským, kde Pán ježíš
své vykupitelské dílo započal, ona nás povede dále za ježíšem
z Nazareta, abychom viděli, co vše z lásky k nám pro naše spa
sení a spásu vykonal i vytrpěl.
A tento věnec skutků Spasitelových, věnec to z růží červe
ných i bílých, jest krásně propleten i kvítky jinými — ctnostmi
a svátky svatých a světic božích. A tyto svátky našich milých
svatých jsou nám důkazem síly božských milostí, oni jsou krás
ným ovocem dřeva kříže a ozdobou našeho náboženství. A tak
nás bude církev sv. napomínati, milost Pánem ježíšem jí svěřenou
udílet a zároveň povzbuzovati k následování života svatých slovy
sv. Augustina: >Když tento a onen (vedl život svatý),' proč bys
nemohl i ty (svatě žíti).
Začínajíce s církví sv. nový rok, máme započíti zároveň
i život nový, t. j. odložiti staré hříchy, staré hříšné náklonnosti a
vrátiti se ke Kristu, ke kříži, který jsme snad hříchem opustili.
Co by nám také prospělo s církví nový rok počínati, kdy
bychom duchovně nový život nezačaliř Co prospělo by rozjímání
o životě a utrpení Páně, když bychom ze všeho toho poučení a
povzbuzení nečerpali, kdybychom o Kristu jen slyšeli, ale srdcí
svých mu neobětovali?
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Podobně ani ta nejkrásnější pravidla a pravdy našeho sv.
náboženství, jakož i příklady svatých málo prospějí tomu, kdo se
jimi neřídí. A nepočnemeoli hned s pokáním, s polepšením života.
pak prchá rok za rokem, blíží se smrt a nalézá hříšníka nepřipra
veného.
Církev sv. zná ovšem naši slabost, nerózhodnost, ona zná
i nebezpečí, které hříšníka hrozí, a proto budí jej ze spánku
hříchu tím, že mu připomíná smrt, soud a věčnost. A tak nestalo
se snad náhodou,. ale úmyslně, že předčítá se dnes sv. evange
lium, v němž nás na poslední soud upozorňuje sám náš božský
Spasitel.
P o j e d n á n í.

Sv. náboženství nás učí, že nás očekává dvojí soud; jeden
hned po smrti, ,kde každý z nás postaven bude před soudnou
stolici boží, aby vydal počet ze všeho, co na tomto světě dělal,
mluvil, myslil, a soud tento nazývá se soudem soukromým nebo
zvláštnímg. Kat. Ř O soudu tomto mluví sv. Pavel v listě k Hebr.
9, 27.: »Clověk musí zemříti a po smrti následuje soud.:
Druhý soud nadcjde až teprve v den poslední, kdy přijde
Pán Ježíš souditi živé i mrtvé a odplatiti každému jeho skutky
dobré i zlé.
Mnozí lidé pozastavuji se nad tím a nemohou pochopiti,
proč má býti člověk'dvakráte souzen Či není dosti na tom, že
hříšník jest odsouzen na soudu soukromém. není dosti na tom,
že v zoufalství byl již jednou na věky zavrženř Ovšem že nikoli!
Vše, co Bůh činí. činí s ohledem na určité pohnutky a okolnosti,
a tak jest tomu i zde.
První příčinou, proč každého z nás očekává dvojí soud, jest,
že hříšný člověk se protiví božské velebnosti, ji uráží nejen tajně
svými Skrytými hříchy, ale i veřejně před tváří světa. Vše, co
Bůh učinil, chválí svého Tvůrce a jej zvelebuje dle sloy: »Nebesa
vypravují slávu boží a dílo rukou jeho hlásá obloha. <<Zalm 18, 1.
Tak pozdravuje příchod Tvůrce svého hvězda betlémská,
která vede tři mudrce !( jesličkám. Slunce zastírá při ukřižování
Páně tvář svou, země se chvěje, skály pukají při jeho smrti a
vzdávají tak svému Pánu hold a úctu svou. Na slovo Kristovo
ustává hrozná bouře, moře rozbouřené se uklidňuje a vlny mořské
jakoby v desky mramorové se byly proměnily pod nohama jeho.
Ano vše, nebe i země, bouře i moře zvelebují Tvůrce svého a
podrobují se jeho vůli, jen člověk. který vidí a zkoumá dílo rukou
božích, který vidí všude lásku svého Otce nebeského, jen ten
člověk, kterého Bůh k obrazu svému a málo menšího andělův
učinil, jen ten se vzpírá vůli boží a odpírá jméno Pána svého ve
lebiti, ač denně se modlí: »Posvřť se jméno Tvéh Proto nazývá
se onen veliký den soudu dnem Páně. o němž praví prorok:
»jdi do skály a skryj se v zemi před hrůzou Páně a před slávou
velebnosti jeho! Oči vysoké budou poníženy a snížena bude pýcha
mužů a vyvýšen Pán v ten den!: Is. 2, 10. 11.
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jiná příčina posledního soudu jest, že mají poznati všichni
lidé spravedlnost boží.
asto, ano velmi často slyšíme, proč že se vede mnohým
lidem zlým dobře na tomto světě a ctnostní tolik zla trpěti musí,
a my víme všichni, že slova tato jsou pravdivá. Vždyť i prorok
jeremiáš, 12. 1, dí: »Spravedlivý jsi, ó Pane! . . . Proč vede se
dobře bezbožným, dobře všem, kteří hřeši a zlé věci činíPc A žal
mista, 93, 72, se táže: »Dokud, Pane, budou se pyšniti hříšníciřc
A sám odpovídá: »V den soudu uzřím poslední věci jejich.: Ano,
až při posledním soudu ukáže se spravedlnost boží v pravém
světle; pak teprve budou poníženy vysoké hory a údolí vyrov—
nána. pak ponížen bude, kdo se nyní povyšuje, a povýšen, kdo
se ponižuje.
A kdy přijde ten den soudu? Den ten skryt jest před vě
děním lidí i andělů. My víme jen, že přijde jistě, že před jeho
příchodem se slunce zatmí, měsíc nedá světla, hvězdy budou
padati s nebe, země se bude třásti, moře se rozbouří jako nikdy
před tím, a všude se rozšíří hrůza a zoufalství. A tu přijdou
andělé, aby svolali k soudu živé i mrtvé; na nebi se ukáže zna
mení Syna člověka »a všichni, kteří v hrobě jsou, uslyší hlas Syna
božího.: jan 5, 28. Nejmilejší! jak naříkati a třásti se budou pak
všichni národové zeměl jaká hrůza zmocní se nás všech při pří
chodu Soudce našeho, který přijde se vší mocí svou a s velebností
slávy své! On nepřijde jako slabé a chudičké děťátko jako kdysi,
kdy člověkem se stal, kdy přišel hledat a spasit, co bylo zahynulo.
O jeho druhém příchodu čteme ve knize job 9, 13: »Bůh jest to,
jeho hněvu nemůže nikdo vzdorovati, před ním se klaní ti, kteří
nesou okrsek země.: >On přijde jako Bůh, který nehledí na
osobu člověka, aniž na jeho vyvýšenost- Kn. moudr. 68. On při—
jde jako soudce. »jemuž dána jest veškerá moc na nebi ina

zemi:; Mat. 28,18,>který jest soudcem živých i mrtvýchc; Sk.
ap. 10, 42, »který jako samostatný zákonodárce a soudce odsou
diti i osvoboditi může.: jak 4,_12. Tak přijde Pán ježíš v onen
den jako božský soudce, kterého, dle slov sv. Bernarda, nikdo
oklamati nemůže, poněvadž je nejvýš moudrý; nikdo jej nemůže
podplatiti, poněvadž jest nejvýše spravedlivý; nikdo mu neunikne,
poněvadž jest všudepřítomný, nikdo se před ním neukryje, každý
se před jeho soudnou stolicí objeviti musí. A ježíš s křížem, zna
mením to lásky své i vykoupení našeho v ruce své, ukáže nám
své sv. rány, z nichž krev potokem pro nás tekla, on upomene
nás též na hříchy naše, kterými jsme mu rány ony způsobili a na
sebe jeho trest volali.
Ach, Spasiteli můj! jak hrozný to bude okamžik, až za
sedneš na soudnou stolici svou. Hrůzou se třásli nehodní bratři
Josefovi, když se jim dal poznati a k nim pravil: »já jsem josef,
bratr vaš, kterého jste prodali.: A jak by se byli nebáli? Vždyť
slova tato obsahují též jejich obžalobu, jejich vinu; Josef nepraví
pouze: :já jsem josef, bratr váš,c ale dokládá: »kterého jste pro
dalic Podobně promluví též náš Spasitel: ,já jsem ježíš z Naza—
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reta, kterého jste nejen prodali za cenu hříchů svých, ale kterého
jste hříchy svými též ukřižovali. — Rci, lide můj, co měljsem
pro tebe více učiniti, co vykonati pro tvé spasení, a nevykonal jsem?
já vyvedl tě z otroctví egyptského — z otroctví hříchu. jehož
pouta jsem zlomil a tys mě za to svázal v zahradě getsemanské
provazy; já živil tě ne snad pouze mannou na poušti, já živil tě
vlastním tělem svým a napájel krví svou ve svátosti oltářní a tys
mne nepoznal, tys nepřijal mne do srdce tvého, po němž jsem
tolik toužil! já zlomil osten smrti, já ti otevřel nebesa a ukázal
cestu do věčné blaženosti, já chtěl shromážditi pod stín kříže
vše'chny národy, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod křídla svá
a tys se odvrátil ode mne, opustil's pramen věčné pravdy a zbož
ného, spokojeného, štastného života; já tě volal ku světlu, ty's šel
do tmy, já hledal tě jako ztracenou ovcí a ty's mne opustil. já
hlásal ti pravdu a vůli mého Otce, ukazoval na věčnou “odměnu
i tresty věčné a ty's pohrdl slovem mým a rozhodl jsi se dobro—
volně pro věčnou záhubu.
Rci tedy, lide můj, jaký jest ortel tvůj, mluv, čím chceš
hříchy své, zlobu svou, svoji netečnost a vlažnost ve víře ospra—

vedlnit. Ach, snad slituješ se, dobrý Spasiteli, isnad odpustíš po
bloudilým v onen den soudu, den to hrůzy. O nikoliv! Cas ku
pokání, ku polepšení života máme jen v tomto životě. Stodvacet
let stavěl Noe archu, Stodvacet let kázal pokání, Stodvacet let se
mu lidé posmívali a pili, hýřili a se vdávali dále Po stodvaceti
letech přišla potopa! Lidé prchají na hory, v zoufalství spínají ruce
k nebesům, rvou si vlasy 5 hlavy, pláčou, kvílejí . . . a jim jako
v odpověď hučí rozbouřené vlny, které se zdvihají výš a výše a
pohlcují veškeren život na zemi. Bůh nejvýš spravedlivý čekal
dlouho, ale když lidé neslyšeli hlasu jeho, všechny potrestal. —
A podobně i v den poslední. »Neznám vás;< »jděte, vy prokletí
do věčného ohně, ' který připraven jest ďáblu a andělům jeho!
zavzní ortel hrozný z úst Spasitele. Odejděte! Ano, odejděte na
věky do věčného trápení proto, že jste si trápení to svým životem
zasloužili, že jste se pro ně dobrovolně rozhodli.
*

*

*

Nejmilejší! jak pak asi nám se v den poslední, v den soudu
povede? Budeme připočteni k těm na pravici, či k těm na levici?
To záleží dosud úplně na nás. My musíme svým životem tuto
důležitou otázku rozhodnouti, my ji musíme zodpovědíti. Církev
svatá počíná dnešní nedělí n0vý rok, započněme s ní nový život.
Nehleďme na tento svět, nedejme se světem odvrátiti od Krista.
Pohleďte, nejmilejší! na ty dítky nevinné! Přišel advent, doba
přípravy na narození Páně. jak těší se každé z těch maličkých
na ježíška, na vánoce, na příchod Páně a jak se ty malé dítky
připravují na tento příchod? Nikdy snad, snad po celý rok tak
radostně se nemodlily, tak rády snad ručky své nesepjaly, jako činí
nyní. Modlitbou chtějí tudíž dítky přijmouti a pozdraviti ježíška
v jesličkách, modlitbou musíme se tedy i my na příchod Páně,
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na den soudu připravovat. Každý den, každé hlaholení zvonů volá
nás k modlitbě, připomíná nám, že jsme na cestě do věčnosti,
na cestě k soudu soukromému i veřejnému, t. j. poslednímu. Po
zdvihněme tudíž hlasů svých k modlitbě, at rozhlaholí se iv srdci
našem touha a láska ku Spasiteli, nechme naši duši ve zbožném
zanícení se povznésti též výš a výše, kjejímu Stvořiteli; zůstaňme
mu i jeho svaté víře věrni v životě i smrti, nebudme křesťany
jenom dle jména, ale též skutkem vyznávejme naši víru před
světem s pýchou a s radostí a pak zajisté, až zarachotí hroudy
a kamení na naší rakvi, povznese se naše duše tam nahoru nad
ty hvězdy tajuplně krásné a až přijde Kristus Pán, vyzná pak
! on nás před Otcem svým a uvede. nás v slávu svou. Amen.
70s. Martinů, kaplan v Toužimě.

Neposkvrněné početí Panny Marie.
»Blahoslavení čistého srdce, neboť on
Boha viděti budou.<

Slavíme svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, nej
čistšího srdce lidského, kteréž nejdokonalejším způsobem poznalo
Boha. Srdce čisté jest prostředkem k poznání Boha. Srdce čisté
jest též podmínkou poznání Boha. Smysl slov jest ten, že člověk
srdce čistého, prostého hříchu, poznávati bude lépe a snáze pravdy
boží a že jej toto lepší poznání přivede ku patření božímu.
Chceme-li psáti, musíme míti papir čistý. Bůh, chce-li se
nám dáti poznati, musí míti v nás srdce čisté. Ani slunce v kaluži
se neodráží tak jako na vodě čisté. Patřením na Boha zde roz
umíme živou víru, a v životě věčném rozumíme patřením na tvář
boží, t. j. poznávání Boha v tom stupni, jak jest schopno lidské
stvoření. Požehnání čistého srdce není jen na věčnosti, ono jest
i zde, jako kletba nečistého srdce jest již zde. Tuto pravdu před
vedu vám dnes totiž: I. neštěstí srdce nečz'ste'lzona zemi, a II. štěstí

jeho již zde.

Pojednání.
I.

1 Nejprve odpovězme si na tu otázku: v čem záleží čistota
srdce. Nemíní se jí toliko prostota tělesných žádostí, nýbrž pro
stota každého hříchu, každé žádosti po hříchu. Proto k čistotě
srdce patero věcí náleží: a) očistitz'se pokám'm od hříchů minulých,
dokud jich vědomi jsme; b) zachovati si čistotu svědomí tím, že
plníme, dokud síly naše stačí, vůli boží; :) míti při skutcích svých
vždy čistý úmysl konati vše jen pro lásku boží a nepřipouštěti
žádný nekalý úmysl, ať už něco dobrého konáme neb něčeho
zlého se varujeme; d) chrániti se všeho pokrytectví, abychom od
lidí chválení, vidění byli; e) prostotu srdce, přímost jeho vždy si
zachovati. — Poznáte ztoho, že se čistotou srdce rozumí ono
poctivé, přímé, k Bohu se nesoucí jednání. Toť pětilistá růže Marie
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Panny. Tak jednala ve svém životě. — Tím také jest už dáno, co
jest srdce nečisté.
2. Svět poctivým jednáním rozumí něcojine/10, než jest ře
čeno slovy blahoslavenství. Většině lidí dostačuje, když jsou t. zv.
»poctivcic, to jest, když jim nikdo nemůže něco vytýkati, když
zachovávají veřejnou slušnost. Cistota evangelická ale jde hlouběji,
až k samému kořenu jednání, a k úmyslu, pro který se koná,
beze vší přetvářky s přímostí srdce. Jest tedy tato žádaná čistota
srdce něco daleko těžšího a hlubšího než světská poctivost, která
zůstává u zevnějšku a dále nesestupuje. Tato zevnější rozšafnost
jest často v jádře svém shnilá a bez ceny a mnohdy i hříšná.
I to, co světu zůstává skryto, i to musí býti před Bohem čisto,
aby mohlo se srdce nazvati čistým. — Tato čistota zevnější byla
právě ono, co Pán náš káral na fariseích, poněvadž viděl jejich
srdce. Proto zavrhoval zevnější čistotu a žádal čiste' srdce, které
jest pramenem jednání : ze srdce vychází myšlení zla, vraždy a
cizoložstva. Proto zde chce Pán ucpati ten pramen hříšné žádosti
vosti, která dá nejvíce práce a vyžaduje nejvíce obětí. To jest ten
skrytý oheň v naší duši, který musí býti hlídán, na který si stě
žoval sv. Pavel: »Vidím jiný zákon v sobě, zákon těla, který
odpírá zákonu ducha.. Když tento pramen všeho zlého jednání
.nabude volný průchod. jaký div, že nese s sebou bahno, kal,
kámen, zhoubu jako proud z přívalu. ?ak přestanete lzlz'datz'tento
pramen žádostivostz', pak vzniká ihned zkáza a neštěstí mnoho
násobné.
3 a) Kde srdce nečisto, ztrácí se víra. Kam příjde kal, zkazí
čistotu vody »Kde zmizí víra, zmizí i láska,: říkával sv. Augustin.
Představte si tu spoustu srdce, které se domnívá, že není ve pří
tomnosti boží, že Bůh je nevidí, že nemá zodpovědnosti před
Bohem, a že mu nekyne žádná odměna ani trest, leč zde. Tu
spoustu srdce označil už sv. Pavel. když psal do Ríma křesťanům:
»Když zavrhli Boha, vydal je Bůh žádostem ohavným,<< neb, jak
jiní překládají: zvířeckým. “jak nevidí Boha před sebou. nekráčí
ve sv. přítomnosti boží — zvířecké ohavnosti se dostavují. Svatý
Pavel naznačuje několika slovy onu zvířeckou skleslost národa,
který ztratil přirozené poznání Boha, a líčí, v jak nepřirozené
ohavnosti klesl. Všeho druhu nečistota hlodá na síle národa. Tot
první hrozné zlo, které jest v průvodu nečistého srdce. Cti Marii,
ona vyprosí sílu čistoty a s ní víru sv.!
b) Stud se ztrácí a hanba se omlouvá a akrašluje. Neni
snad hříchu, který by nenašel své obránce v knihách, na divadle,
v obrazich. v sochách a podobně. Jest zajisté na pováženou, zda
jsme dosud křesťany v tomto ohledu. O pohanech víme, že klesli
hluboce v nepřirozené neřesti, ale víme též, že některé spisy. které
byly zvlášť nemravné, pálili a ničili v zájmu státu. Tak víme, že
zmizely docela s povrchu zemského nemravné spisy jednoho spi
sovatele pohanského (Řeka Leukypa), ale nemůžeme říci, že by
se nehemžily podobné spisy — ano snad horší, než ony spálené
byly — po stolech křestanských rodin, které už v tom nevidí nic
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nápadného aneb zahanbujícího. Když by někdo konal, co se v nich
hájí, odsuzovali bychom ho, ale míti pramen podobných skutků
otevřený před kruciňxem na stěně, nic nás nezaráží. Divadla, jak
dávána byla v Recku, neměla nic nemravného v sobě. Na některý
kus, který se bez závady a pozastavení dává, by se pohanští Re
kové rozpakovali jíti. Čím obrazy v rodině na stěnách nečistější,
tím srdce jejich viny prázdnější.
Nerozpakuji se uvésti myšlenky z řeči prof. dra Rubešky,
kterou měl ve spolku pro veřejné zdravotnictví, v níž odhalil
hrozný obraz o obr0vském počtu hanebných chorob, jimž doba
přítomná podlehla. Úžasná čísla procent nemocných dokazují, že
doba přítomná v tomto ohledu ztratila právo pohrdati pohany
starými, a že my stojíme na vrcholu pohanství. Divný to soulad
dVOu zjevů: lékaři universitní s bolestí prohlašují, že zlo tělesné
nečistoty úžasně se šíří a to zejména mezi stavy tak zvanými vzdě
lanějšími, a zase kněží a všichni věřící vidí na své oči, že právě
tyto kruhy jsou prosty víry, že je nevídati v kostele, že je nevídati
při stole Páně, že jsou vždy mezi těmi kteří se víře posmívají.
jaká to shoda, ač velice smutná a zahanbující. Výklad k ní po
dávají slova blahoslavenství: »blahoslavení čistého srdce-. jak ruku
v ruce jdou: čistota srdce a víra jako dvě sestry spolčata.
Kdo spočte tu zhoubu, která se rozlila a rozlívá v tomto
směru. Kdo spočte ty zmařené životy mladých mužů, kteří jdou
jako živé mrtvoly, kdo spočte ta nešťastná manželství, která se
proměnila v peklo a zplodila mrzáky.
Každý hřích táhne za sebou celou smečku běd a neštěstí.
Chcete, abych vám předvedl aspoň něco z té kletby srdcí nečistých?
Zůstává vždy stejný pořad. Spočtěte ty, kdož si vzali život
z také příčiny! Sečtěte rozvedené a o samotě žijící manžele, které
rozvedlo srdce nečisté, spočtěte ta individua, která tráví život svůj
v káznicích, kolik jich v prsou přineslo tam srdce čisté, dojděte
do ústavu choromyslných a spočtěte to procento ubohých, kdož
o rozum přišli k vůli nečistému srdci, a vidíte. že neštěstí člověka
a národa jest srdce nečisté - jako jest srdce čistě štěstím a pa
ěflma'nz'm. Blažený národ mariánský, má duši čistou a její po—
žehnánL
'
II.

Napoleon říkával, že nejkrásnější list, který byl kdy napsán:
jest list blahoslavenství. Srdce čistota jest drahá věc, poněvadž
stojí boje, ale ona nese ohromná požehnání duši čistotného
i okolí jeho.
1. Cena a krása duše čisté jest nesmírná. Marie Panna jest
toho sama důkazem. Dějiny nám vypráví, kterak vážena byla
čistota. UZ Voltaire pravil, že čistý mládenec jest nejkrásnější
stvoření z celého světa. I pohané neodpírali úctu čistým duším,
jim svěřovali službu oltáře a jim dávali výsady, že odsouzenec na
smrt, který potkal vestálskou pannu, byl trestu smrti zbaven. To
činili pohané.
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Jinou však výsadu dává Pán nášl Blahoslaví je a slibuje jim
poznati již zde Boha ze stvoření všeho a sice lehkým způsobem
a nad to ze tváře boží na věčnOsti způsobem dokonalým.
Sirach Starého Zákona praví 26, 20: »Vše, co si člověk váží,
nedá se_přirovnati duši zdrželivého . . .. a v knize Moudrosti se
volá: »O jak krásné jest pokolení čistotné v lesku ctnosti. Ne
smrtelná jest jeho památka a u Boha a lidí jest ve cti. Jestli jest
přítomna, napodobuje se, ztratí-li se s očí, touží se po ní. Na věky
korunované slaví vitězství, dobyvši odplatu bojů neposkvrněnýchnr
M. 4, 1, 2

2 ?ale krásná jest čistota, dokazuje na'm Spasitel. Snesl
chudobu v Betlémě, snesl ústrky na útěku, strpěl býti poplivánu
a posmívánu, jen jednu věc nevzal na sebe, aby se narodil zjiné
matky než neposkvrněné. Vyvolil si učedníky prosté, chudé, ne
učené, ale čistotné, a nejčistší z nich, ten nejkrásnější tvor na zemi,
mládence dvacetiletého, učinil svým miláčkem
3. Pán náš učinil čistotu jako milosrdenství základem blaha
pozemského. Snad se vám to bude zdáti na první pohled nesroz
umitelné a přece opakuji, že čistota jest podmínkou blaha ve
zdejšího.
Sv. Bernard nazýval čistotu tukem země, z něhož jde síla
národa. Bez lásky k čistotě jest manželství křesťanské nemožné.
Přece křesťanské manželství způsobilo požehnání Evropy.
Kde není lásky k čistotě, tam není také ani výchovy rodinné.
Jen matka čistotná má tolik sily, že se obětuje docela dítkám
svým a krom nich nehledá žádnou jinou radost. Čistota zalidnila
díly světa a nečistota je odlidnila. To jest tak jasno z dějin ná
rodů, že netřeba o tom ani déle se zmiňovati.
Jako jest číst/sta tukem země a národů, jich časným po—
žehnánim, tak jest také čistota tukem církve sv. Ona jest její silou.
Všichni učitelé církve svaté byli milovníky svaté čistoty a z ní
brali onu moudrost, ono patření na Boha, z něhož více se naučili
nežli jest možno nečistému ze knih se naučiti. Sv. Tomáš Aqu.,
sv. Bernard, sv. Alfons, sv. Jeroným, sv. Rehoř jsou všichni synové
svaté čistoty. A nebyli by napsali díla božské vědy, kdyby srdce
jejich neblahoslavila čistota.
Věrozvěstove' sv. evangelia všichni vzešli ze srdce čistého
Nebyli by nikdy se odhodlali k tak trapnému životu a plnému
nebezpečí, kdyby čisté srdce netlouklo v nich, prosto jsouc všech
vedlejších úmyslů: pýchy, lakoty, nestřídmosti a j. Svatá čistota
zplodila církvi sv. věrozvěsty: Panic byl sv. Cyrill a Methoděj,
panic byl sv. Vojtěch nesa evangelium do Prus, panic byl svatý
Bonifác káže Frýsům, panic byl sv. Augustin a sv. Kolumbán
v Anglii atd. Všechny země evangeliem osvíceny byly od čistých
srdci, která nenesla žádné tužby více než Ježíše, který jim jediný
dostačoval.
Dnes též míč/zní míssz'ona'r'ijen z čistého srdce béřou odvahu
a sílu do krajin zámořských. Toť fakt uznaný i samými odpůrci
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církve sv. protestanty, že missionáři naši jsouce panici nekonečně
více vykonávají než ostatní.
A vezměte ještě silu naší církve .W. řelzole, ty všechny jsou
silny pro svou čistotu Mohla by se milosrdná sestra tolik obě—
tovat nemocným, kdyby byla matkou? Ony všechny jsou schopny
oběti, že jsou čistých srdcí.
Předvedl jsem dva obrazy vašim očím. Kletbu a neštěstí,
které vychází ze srdce nečistého: národu a jemu samému. Ztrátu
studu, ztrátu života, zdraví, pokoje rodinného, víry. Na druhé
straně ukázal jsem, jak v úctě byla čistota u pohanů, jak velebí
se v Písmě, jak sílu církve sv. tvoří. Jest volba těžká?
Kristus Pán kdysi volal k zákoníkům čistícím vše na venek:
.Očištěte nádoby také uvnitř: _ duši. Kdo z nás chce míti víru,
pros o čistotu duše a pracuj poctivě v ní a budeš věřiti každému
článku tak jasně a pevně, jako bys jej před očima měl, nebot
slibuje Pán: »Blahoslavení čistého srdce, oni Boha viděti budou.
Amen.

Fr. Vaněček.

Neposkvrněné početí Panny Marie.
Maria potřela hlavu ďábla.
»Ona potře hlavu tvou.:
I. Mojž. 3. 15.

Světíme dnes nejradostnější den mariánský, jenž byl počát
kem naší spásy. Od věků zaslíbená, od proroků ohlašovaná a ko
nečně od Boha samého tak vyznamenaná Panna, milosti plná,
měla nám zjednati milost a spasení u Hospodina.
Bez hříchu přišla na svět, bez hříchu žila na světě, aby i nás
hříchu uchránila, aby byla našim útočištěm, naší matkou a branou
nebeskou. Všem získává Maria milost a svobodu, jen jediný leží
u nohou jejich přemožen a spoután, král padlých andělů, kníže
pekel.
_ »Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, a mezi semenem
tvým a semenem jejím; ona potře hlavu tvou a ty budeš činiti
úklady patě její.:
Všichni vykladači Písma sv. vidí v ženě, jež hadu měla hlavu
potříti, nejblahoslavenější Marii Pannu. Než, jak a proč můžeme
říci, že Maria potz'm' hlavu hadovu? Odpověd slyšme v dnešní
řeči, již chci k vám promluviti k poctě Panny nejsvětější.

Pojednání.
1. Proto potírá Maria hlavu dáblovu, poněvadž nám porodila
Spasitele, ]ežíše Krista, jenž hlavu satanovu, pýchu totiž, jíž chtěl
panovati nad námi, rozdrtil a svou smrtí na kříži odňal králi pe
kel panství a kořist. Když Abimelech obléhal město Theby, a
chtěl pevnou věž, do níž se muži a ženy a nejpřednější členové
města utekli, ohněm zničiti, hodila naň jedna žena mlýnský kámen,
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který jej zničil. Kn. Soudc. 9. 53. Něco podobného učinila María.
Satan, král pekel, podmanil si již skoro veškeré lidstvo, konal již
přípravy, zmocniti se i malého houfce židovstva, jež ještě udrželo
se v pravé víře, neboť přenesl už panství nad ]udou do rukou
cizozemce Heroda.
Tu potřela hlavu Satanovu Maria, přečistá Panna, kamenem
právě, když pokorně podrobila se vůli Páně při zvěstování anděl—
ském. Boj však, který začala Maria, dokončil vítězně její božský
Syn, Ježíš Kristus, a sice trojím způsobem: podivuhodnou mocí
a silou své smrti na kříži, nebeským příkladem nejsvětějšího ži
vota, ant' zhrdnul smyslnými požitky, poctami a slávou tohoto
světa, a vyzval svět, aby právě v tom ho následoval, a konečně
svým učením božským, jež odkrylo lest a úskok pekla, a zvláště
ve sv. svátostech podalo zbraň — odraziti všecky nájezdy zlého
nepřítele a zahanbiti jej.
2. Maria potřela hlavu hadovu, poněvadž ona sama, jak
církev o tom pěje, přemohla všecky bludy celého světa.
Hlava hadova znamená totiž bludy, jimiž peklo vypouští svou
lest a tajné úklady právě tak, jako had vypouští jed prostřed
nictvím nástroje své hlavy. Holofernes, vojevůdce assyrský, oblé—
hal město Betulii, a aby je snáze podmanil, zbavil je vody, jež
tam přitékala. Ale neohrožená judith uťala mu hlavu. a vysvo
bodila město z rukou nepřítele. — Podobně obléhá král pekel
svými vojevůdci, bludaři, město boží na zemi, církev, a aby ji
přemohl. ničí vodovody, jimiž církvi milost nebes přitéká, sv. svá
tosti a Písmo sv., an ony upírá a odhazuje a toto falšuje a dle
svého smyslu vykládá. Maria však připravila nepřítele o hlavu
tím, že pokorně a nezvratné uvěřila slovům andělským, ač se
zdáfo nejpodivnějším, nejméně víry hodným, co jí anděl oznámil.
A tím přemohla a zahanbila bludařství, jemuž se mnohé články
víry zdají neuvěřitelnými, a proto jim také nevěří. Tak popírali
Manichejští, že Bůh stal se skutečně člověkem; Nestoriáni, že
Maria jest Bohorodičkou, Ariáni, že ]ežíš, Syn boží, jest stejné
podstaty se svým Otcem.
\.
A kdo by neznal, že bludařům pozdějším, Kalvínu, Luthroví
a j. právě největší tajemství víry, nejsv. svátost oltářní, zdálo se
býti neuvěřitelným, a že je právě proto zavrhli! Všecky tyto ne
věřící přemáhá a zahanbuje Maria, anať poučena od anděla, že
u Boha není nic nemožného, pokorně uvěřila největším divům a
tajemstvím, podivuhodnému početí a_narození jednorozeného Syna
božího, a tak ukázala světu, jak se má věřiti slovu božímu.
Avšak nejen to; Maria jest také vítězkyní nad bludařstvím
proto, poněvadž vyučovala apoštoly a zvláště sv. jana, o nejdůle
žitějších událostech vykoupení. Neboť, odkud mají evangelisté vše,
co napsali o početí, narození a dětství ]ežíšově, od koho jiného,
nežli od Panny Marie?
A není to Maria ještě dodnes, jejíž mocné přímluvě musí se
přičísti, že církev vždy všecka nesčetná bludařství, jež skoro denně
a všude se vynořují, lehce a skvěle přemohla a zahanbila?
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3. Maria potřela hlavu hadovu také tím, že jest prosta vše/10
hříchu. Hřích jest základem a podmínkou panství satanova.
Poněvadž Panna Maria přemohla hřích a potřela nohama
svýma, potřela tím hlavu ďábla samého. Proto píše sv. Bernard:
.Ta beze vší pochyby rozdrtila jedovatou hlavu satanovu, jež každé
našeptávání zloby. dráždění těla, každé hnutí pýchy daleko od
sebe zapudila.: Nikdo z lidí nezvítězil tak slavně nad hříchem,
aby i v tom nejmenším zůstal úplně ušetřen. Maria však přemohla
netoliko hřích, ale už i tu nejnepatrnější myšlenku na hřích si
zošklivila a daleko držela od sebe. jako jediný Mardocheus ze
všech služebníků krále Assvera neohnul svých kolenou před Ama
nem, tak María jediná ze všech lidí nepokořila se před knížetem
zloby a temnosti. Na svědectví toho neslaví dnes církev sv. pouze
slavnost Neposkvrněného početí Marie, ale hlásá celému světu
jako článek víry, že Maria bez poskvrny počatá narodila se ni
koli jako všecky ostatní dítky Adamovy s kletbou dědičného
hříchu, nýbrž milosti plná, a tak zůstala až do posledního dechu
svého života zde na zemi.
.4. Maria potřela hlavu hadovu, poněvadž zničila zpupnou
krutovla'du satanovu, který dle slov jobových jako král panuje
nad dítkami pýchy, 41. 25., tak že všichni, kteří berou k ní úto—

čiště, nemohou býti zlým duchem zavedeni. Ona má moc nad
poklady Syna božího, ona jest královnou nebes a rozdavatelkou
milostí těm, kteří se k ní utíkají. Od počátku posílal Bůh pro
roky a patriarchy, a obdařil je milostmi, aby přemáhali panství
pekla a odnímali mu nesmrtelné duše. Ale málo toho bylo, co
vykonali. Proto stěžuje si na to Hospodin sám: »Nadarmo odjat
jest lid můj; panovníci jeho neprávě činí, a ustavičně celého dne
jméno mé pohaněno bývá. Nezná lid můj jméno mé v ten den,
že já sám, který jsem mluvíval, aj tu jsem.: Isai 52. 5.
A tak ustanovil se Bůh na tom, státi se člověkem a učiniti
matku svou — královnou. Proto zahrnul ji milostmi a přednostmi
v jejím početí, narození, obětování v chrámu, zasnoubení, stále
neporušeném panenství a nejdokonalejší bezhříšnosti. Tato vyzna
menání, zvláště pak její božské mateřství, měly býti právě čet
nými zbraněmi, jimiž může všechny duše, kdo se pod ochranu
její utíkají, zachrániti před útoky ďábelskými, aneb vytrhnouti
z jeho moci, jestliže v neopatrnosti daly se uchvátiti. Proto po
zdravuje církev sv. Marii Pannu jakožto útočiště hříšníků, potěšení
zarmoucených, pomocníci křesťanů, příčinu naší radosti, královnu
všech svatých. Rahab, žena v jerichu, ukryla u sebe vyzvědače
israelské před nepřáteli, v noci spustila je po provaze s hradeb
městských řkouc: »Vstupte na hory, . . . a tak půjdete cestou
svou.: Jos. 2, 16. V ní spatřovali vždy vykladači Písma sv. —
obraz Marie. Délku a šířku znamená slovo Rahab. Co však roz
píná se dále a šíře než moc Marie a vznešenost Marie, kterou
blahoslaví všichni národové? Ona u,ímá se všech hříšníků, kteří se
k ní utíkají, ukrývá je před útoky pekla, spouští je po červeném
provaze v přehořkém utrpení a smrti Ježíše Krista, svého Syna,
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s hradeb hříšného města, v němž satan kraluje; velí jim utéci se
na hory, k církvi a zde ukrýti se v duchu kajícnosti a pokání,
pak že jistě a bezpečně budou kráčeti cestou k životu věčnému.
R. 1884 udál se ve Florencii strašný souboj mezi bankéřem
a professorem Parrinim, při němž tento zršestnácti ran krváceje
smrtelně byl raněn. Parríni byl zednář vysokého stupně, nevěrec.
Dle závěti z r. 1882 zapověděl si přístup kněze k smrtelnému loži
a účastenství kněze při pohřbu. Když nyní po souboji lékař oznámil,
že život jeho blíží se ke konci, dotkla se ho milost boží, snažně
prosil, aby ho kněz přišel zaopatřit sv. svátostmi. Před svědky
odvolal své poblouzení a pohoršlivý život, odprosil Boha, přijal
kajícně sv. svátosti, a pravil k jednomu z přátel nevěrců: »Příteli,
před smrtí ukazuje se nám vše v jiném světle než v živobytí.:
Vzýval jméno ]ežíš a Maria, líbal kříž a kajícně skonal. V psacím
stolku nalezli obrázek P. Marie, památku po matce, jež mu jako
dítku vštípila do srdce něžnou úctu k P. Marii. A hle, P. Maria
nedala zahynouti zbloudilému dítku, v největším nebezpečí ujala se ho.
Kam bychom se utekli v nebezpečí a bojích pozemské pouti
naší, ke komu jinému, ne-li k Marii, blahosl. Panně, matce milosti,
již nám dal Bůh za ochránkyní a královnu? Maria, která potřela
hlavu hadovu, stále nad ním vítězí, pomůže i nám k vítězství a
koruně vítězné, budeme-li se pod ochranu její utíkati a jejím
jménem odrážeti útoky nepřítele duše a spásy věčné. Nuže »Pod
ochranu Tvou utíkáme se, svatá boží Rodičko, prosbami našimi
nezhrdej v potřebách našich, ale ode všeho nebezpečenstvi vy

svoboď nás vždycky, ó slavná,D
lpožehnaná
Dle
M. Fabra, P.op.Mariah
trip. V. M. Vzít/al.

Neděle Ill. adventní.
Jak ubohou bytostí _jest člověk.
Filosofové pohanští dali na chrám Apolla v Delfách nápis
zlatými písmeny: »Poznej sebe samac. Poznání sebe jest tou nej
větší moudrostí; bez něho nelze dospělému dosáhnouti spásy
věčné. Sv. Klement proto napsal: »Znáti sebe sama jest nejvzác
nější a největší ze všech umění.: Podobně píše sv. Bernard:
„Snaž se pomati sebe sama, nebot sebepoznáním jsi daleko lepším
a chvály hodnějším, než kdybys zanedbáním sebe znal běh hvězd,
léčivou sílu bylin, přirozenost lidí a zvířat a všeho, co jest na zemi
a na nebi.: A zatím mnozí lidé nemají žádné znalosti sebe samých
ani touhy nějaké po ní. Stále jen k jiným kladou otázku: »Kdo
jsi tyřa a nikdy k sobě! Mathematikové ptají se tak oblohy, ňlo—
sofové přírody, právníci zákonů, lékaři nemocí, zvědavci světa;
ale kde je člověka, jenž by se ptal sama sebe: »Ty kdo jsi?:
Mnozí chtějí poznati vše, co na nebi a zemi se nalézá, _ale na
sebe zapomínají. Oči a uši posílají na zvědy po chybách bližního,
ale vlastních chyb nevidí, o nich nepřemýšlejí.

Vyslancům velerady z ]erusalerna odpověděl sv. jan na
otázku: »Ty kdo jsiP< — :jřa' jsem hlas.: Vhodněji ani nemohl
odpověděti. Neboť. co jest hlas? Hlas jest něco rychle ubíhajícího,
co od místa k místu spěje; jest něco okamžitého, co náhle mizí;
jest něco slabého, co zcela lehce zaniká; jest něco pomíjejícího,
co nemá ceny a znenáhla se zmenšuje a ztrácí; jest něco slepého,
co nevidí, kudy běží a proto všude naráží. Něco podobného,
právě tak nepatrného a ubohé/zoje také člověk, jak chci krátce do
kázati.

Pojednání.
1. Na otázku: »Co jsi, člověčeřg odpovím slovy Žalmisty
Páně: »Pauím'kem jsem :; cizinťem.: Z. 38. 13. Sv. Jan Zlat. po
znamenává k tomu místu, že David byl opravdu mužem velikým;
ač bohatým, mocným a velice váženým králem byl, přece nazývá
sebe cizincem a poutníkem. A těmi jsme my všichni, at král, at
žebrák, at kdokoli; jeden po druhém odchází ze světa a nevrátí
se více na místo dřívější. Proto už ]ob bolestně zvolal: »Dnové
moji rychlejší jsou nežli posel (běžec), utekli a neviděli dobrého .
9. 25.

Běžec aspoň odpočine si, když jest příliš znaven; léta naše
však letí ku předu a neznají odpočinku; i když spíme, jsme uná
šeni spící na lodi ku věčnosti. — ]sme li tedy cizinci a poutníky,
proč počínáš si, jakobys tu měl věčně žíti? Proč sháníš tretky
světa, honíš se po důstojnostecb, odíváš se stále nádherněji, zatím
co ubohá duše, zbavená vší krásy, tone v zoufalství a strachu?
Cestující, jenž musí procházeti světem, nekoupí si dům a pole,
poněvadž jich nemůže vzdělávati; opatří si věci, jež na ceně ne—
ztratí, at se nalézá kdekoliv širém světě. A proto napomíná apo
štol sv. Petr: »Nejmilejší, prosím vás jako cizince a poutníky,
zdržujte se tělesných žádostín I. 2. 11. Opatřme si raději zboží,
jež můžeme míti stále s sebou, z něhož můžeme žíti na věčnosti:
zásluhy o dobré skutky, poklady ceny nehynoucí!
2. Na otázku: nCo jsi, člověče?: odpovídám dále s Knihou
moudrosti: v?ednodmní host.: 5. 15. Totéž tvrdili i patriarchové
starozákonní, kteří dle svědectví apoštola národů sv. Pavla. Žid.
11. 13., »vyznávali, že jsou poutníci a hosté na zemi.: I pohané.
jako na př. Cicero, nazývali pobyt člověka na světě noclehem.
jako host jednoho dne přijde a druhý den zase odchází, tak člo
věk jako na noc přijde jeden den na svět a druhý den již
odchází.
Vždyť nemůžeme ani říci, že se druhého dne dočkáme.
Mnohý ubírá se vesel, klidně a zdráv večer na lůžko a druhý

den už jest mezi mrtvm

asto se
že hosté—
sjíždělil
svatbu přítele,
zatím
doprovodili
ho stalo,
na hřbitov!
Dále,se cona zůstane
z celéhoa života
našeho, odečteme-li, co více smrti náleží! Dětství a první doby
mládí skoro nejsou životem, třetí část života odnáší spánek, bratr
smrti; stáří, různé starosti, úzkosti, zármutek a svízele, které by
Rádce duchovni-
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si často spíše smrti přály než života, zda neubírají aspoň polovici
našeho žití? A tak se stává, že kdo žil 70 let, může říci, že žil
vlastně 20 let skutečného života.
Porovnáme-li dobu svého žití s věčnosti, ani jediného dne
nedosáhneme.
Mudřec jeden, byv tázán, co je život lidský, místo odpo—
vědi otočil se do kruhu a zmizel; tím chtěl říci, že život náš je
rychlým obratem, asi jako země kolem své osy, tedy jako jediný
den. Možno tu zvolati se Spasitelem: »Maličko, a neuzříte mne.
jan 16. — A pak, kdyby člověk sebe déle žil a požíval statků
světa, není to vše ničím, než jedním dnem, ba pouhým okamžikem,
chvilkovou radostí; nebot zítřejšího dne nemáš zajištěného, vče
rejší dávno zmizel a z dnešního máš právě tento okamžik. je
tomu tak, jakobys měl veliký poklad a z toho dostával každou
hodinu toliko haléř. Rekl by kdo, že's šťastným bohatcem? Zda
nejsi ubožákem spíše, _na almužnu odkázaným? A tak je to s věcmi
pozemskými; sotva se objevily, již zase se ztrácejí. — jednoden
ními hosty jsme zde na světě, a proto pryč se starostmi, člověka
tolik snižujícími, shonem po věcech zbytečných, pryč s chvilkovou
radostí, za niž si mnohý vykupuje trest věčný!
jsme jednodenními hosty, a proto trpělivi buďme v kříži,
jejž Bůh na nás vložil, použijme každého okamžiku ku spáse své,
dokud den jest, aby nás nepřekvapila tma, kdy nebude nám více
možno něčeho vykonati!
3. »Co jsi, člověče?: táži se dále a nechám proroka Isaiáše
odpověděti. cVšeliké tělo jako tráva jest, a všeliká sláva jeho
jako květ polním 40. 6. Travau jest člověk, jež brzy usýchá.
Slunce ji spaluje, mráz ničí. Něco velice krásného jest zelená
louka, něco překrásného kvetoucí bylina; ale nemá ceny, poněvadž
brzy vadne a usýchá.
Proto dodává Isaiáš: »Uschla tráva a spadl květ, protože
duch Hospodinův povanul na něj; v p_ravdětráva jest lid.: 40 7.
Avšak prorok Páně řekl ještě málo. Zivot člověka jest ještě více
pomíjejícím, než bylina sama.
Snadno se rozbije sklo; ale je-li pečlivě opatrováno, může
staletí vydržeti; člověk však kdyby sebe lépe—bylošetřován, nemá
trvání. Křehká jest bylina, ale nepatrný decb, zavanutí větru ji
nezničí; člověk však vdechnutím jedovatého vzduchu iiž umírá.
Otrávený vzduch, úpal sluneční, třeskutý mráz, hlt studené vody,
leknutí, zármutek. opilost a p. velice často přinášejí smrt. Co
usmrtilo slavného řečníka Lucia Crassař Uhřál se při hlasité, na
máhavé řeči, a přišel o život.

]ak skončila Lucia, sestra císaře Aurelia? Kojenec, s nímž
se jako matka mazlila, jehlou bodl ji do prsou. Drusus, syn cí
saře Pompeia Klaudia, hrál si hruškou, házel do výše a ústy chy
tal, až padla v hltan a zadusila jej. Tarquinius Prisous zhynul
rybí kostí, jež uvázla v krku. Pyšný praetor Fabius vypil vlas
v mléce a zahynul. Znameníty' básník Anakreon zadusil se zrnem
vína. Papež Hadrian V. mouchou. Diagoras v radosti, že tři sy
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nové zvítězili při hrách olympických, mrtvicí raněn. Kazimír, král
polský, s velmoži bavil se u stolu, neslušné řeči vedl, a chtěje se
napíti, sklesl mrtev k zemi. Co jich utonulo, co bleskem zabito,
v dolech zasypáno, pádem s výše usmrceno, ohněm zničeno, mra
zem či zážehem slunce připraveno o život! Co obětí mrtvice od
náší si každá chvíle!
Zda není člověk na tom ještě hůře, než tráva polní, jež
nemá rozumu, nedělá si žádných plánů na den zítřejší, nikoho po
sobě tu nezanechává? A přece dříme mnohý klidně v nepravo
stech, nepomýšlí na pokání, na bídu své duše, až se probudí
jednou na věčnosti nejvýše zoufalé, a kdy již nebude více možno
se vrátiti a napraviti, co bylo promeškánol
4. »Co jsi, člověče?: Zbožný Job praví to slovy trpkými:
»Lz'st, jejž vítr odnáší,< 13. 25.. t. j. tvor, jehož trvání zde na
světě jest tak nejisté, nestálé. List na Stromu stále se třese, ko
nečně spadá neb bývá utržen; a tak život lidský.
>Neví člověk konce svého, praví nám Kazatel v Písmě sv..,
»ale jako ryby udicí chyceny bývají a ptáci osidlem: tak zlapáni

bývají lidé v čas zlý.. 912.
»Co jsi, člověče?: Bublina vody, jež na chvíli se zaleskne
a brzy zase mizí.
jeden umírá již v životě matky, jiný při narození, jiný po
několika dnech, jiný v letech mládí, jiný ve věku mužném, jiný
opět v stáří svém.

jaká to opovážlivost, politování hodná bezstarostnost, žíti
lehkomyslně, lhostejně a hříšně, když Pán Ježíš tak důrazně va
roval nás před tím, čemu se nikdo z nás nevyhne a co nás každé
chvíle může stihnouíil
»Bděte, nebot nevíte dne ani hodiny!: Pevnosti bývají stráží
hlídány, aby nepřítel nemohl vniknouti; a křesťan duši svou, hrad
královský, nechává na pospas největším nepřátelům spásy!
5. »Co jsi, člověče?: Zbožný ]ob zase sám odpovídá: »Stz'n,
mihnoucí se.: 14 2. Stín jest brzy veliký, brzy menší, brzy zcela
mizí. A tak člověk brzy zdráv, brzy nemocen; vesel — zarmou
cen, klidný — znepokojen, v pochybnosti, nejistotě, bázlivý, smělý,
brzy se směje, brzy pláče; dnes živ, zítra již mrtev!
»Co jsi, člověče?: »Nic než samá marnost, : tak odpovídá
Žalmista Páně. 38. 6. Tak ubohý a přece ještě tak marnivý,
smyslný, ctižádostivý, hledající jen rozkoše, chválu lidskou a vše, co
je hříšné.

»je-li člověk,: praví sv. jeronym, »marností, dokud ještě
pevně stojí a žije, čím bude teprve, když klesá, umírá a jest
mrtevřa

_

»Co jsi, člověčeřc Otázku tu dejme si častokráte, zvláště
pak v tuto sv. dobu adventní. Odpověď nenaplní nás pýchou a
hrdostí, ale povede nás k pokoře a opatrnosti. Jsem cizincem,
hostem na jeden den, travou polní, zmítaným listem, mizícím stí
nem a marnosti samou. Uvažme to dobře, neobelhávejme sebe a
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každodenně pamatujme na svou ubohost, bídu, hříšnost a úplnou
odvislost od Boha Prosme k tomu zvláště za ctnost pokory;
k pokorným nakloňuje se Bůh a dává milost a požehnání
Dle Mat. ]“abera, op. trip., V. M

Vdeltal.

Neděle lll. adventní.
Hvězdnaté nebe dokazuje, že _jest Bůh — Stvořitel.
>Nebesa vypravují slávu boží, a dílo
rukou jeho zvěstuje obloha.<
/

Žalm 18, 1.

]est prosinec.
éno to pochází od jasné zsinalé oblohy, na
o níž vidíme jasně zástup hvězd nebeských.
Zase nadešel nám čas adventní, zase zahlaholily v tomto
chrámu zpěvy rorátní, zase zpíváte-každý den přede mší svatou:
»Ejhle, Hospodin přijde. .. Rosu dejte nebesa shůry . .. Nebesa
vypravují slávu boží a dílo rukou jeho zvěstuje oblohax Tato
poslední slova zbožného žalmisty Páně obsahují hlubokou pravdu.
Když slunce za horami se ukryje, počnou se hvězdy na nebi
třpytiti, a čím více se stmívá, tím více jich přibývá. A pozoru
jeme. li hwězdnaté nebe za tiché noci, skutečně vidíme, že »vy—
pravuje slávu božíc. Jeden z nejslavnějších hvězdářů, před kterým
každý přírodozpytec skloní svou hlavu, Kepler, pracoval 20 let
o spise zvaném :Harmonie světův. Kepler sám pravil: »Toto dílo
bude se čísti ještě za 100 let.: Ve skutečnosti uplynulo od jeho
smrti (-j-1630) skoro 300 let, a podnes hvězdáři sahají po díle tom.
A na konci té učené knihy napsal Kepler slova: »Děkuji tz', Můj
Stvořiteli a můj Pane, že jsi mi tyto radoštz' z tve'ho stvoření,
tuto rozkoš z děl rukou tvých popřál/c Nám ovšem nelze tak
hluboko vniknouti do tajů vesmíru jako Keplerovi, nemůžeme
nákladnými dalekohledy a umělými přístroji celá léta nebe zkou
mati. Ale abychom svou víru rozmnožili a utvrdili, aspoň krátce
dnes poslyšme, čemu učí nás nebesa a světy nad námi. Bude
dnešní naší úlohou pojednati: v I. díle o světech nad námi, a
v II. díle ukázati, že světy ty ukazují na svého původce, Boha.

Pojednání.
I. Země, kterou obýváme, patří k nejmenším tělesům svě
tovým. A přece, ačkoliv je v přirovnání k ostatním tělesům ne—
beským jako kapka k velkému moři, přece obnáší její průměr
neméně než 1700 zeměpisných mil, 1) to jest: tyč, kterou bychom
zemí od jednoho konce (pólu) k druhému prostrčiti chtěli, musila
by býti 3400 hodin cesty dlouhá, a chodec, který by den co den
chtěl cestu 10 hodin konati, aby zemi kolem do kola obešel a na
') Průměr země obnáší 12.756 km.; kilometr rovná se 0 1348 země—
pisně míle; zeměpisná mile rovná se 7 419 km

totéž místo, z něhož se vydal, se navrátil, potřeboval by neméně
než 4 roky.
Naše země koluje zároveň s 8 jinými světovými tělesy, tak
zvanými oběžnicemi nebo planetami kolem slunce. Jedna z těchto
planet nazývá se _?upz'ter a jest Jjookra'te větší než naše země,
a chodec, který by tu planetu ooejíti chtěl, potřeboval by již
6000 let. Ale což teprve slunce! Tak malé se nám zdá, tak ne
patrné, jen jako větší terč a přece jest ohromně větší než naše
země a mohlo by se z něho nadělatz' přes million (1,260.000) ta
kových zemí, jako jest naše. Slunce však, které naší zemi světlo
a teplo poskytuje, není největším tělesem nebeským; tak na př.
hvězda, která se nazývá Vega, jest asi 40.000kra'te větší než slunce
a dalo by se z ní zhotoviti 50.400 millionů takových koulí jako
je naše země. Ale tak velikých hvězd jako Vega jest několik, ba
jsou ještě většíl
Kolik tedy vlastně jest hvězd? Mnoho bychom se tázali;
toho žádný neví, nemůže věděti. A proč ne? Protože některé
hvězdy jsou od naší země tak ohromně vzdáleny, že ani nejsil
nějším dalekohledem jich postřehnouti nelze. Vždyť jen vzdálenost
měsíce, který jest naší zemi nejblíže, obnáší skoro 400.000 km.,
slunce je vzdáleno 400krát tolik, tedy asi 1,600.000 km. Chodec,
který by bez přestávky ve dne v noci šel, potřeboval by k cestě
na slunce bezmála pět a půl tisíce let, vlak skoro 300 let, dělová,
koule 25 let. jest ale v souhvězdí labutěr hvězda, která jest vzdá
lena přes 700 millionů kilometrů a tu můžeme ještě pouhým okem
spatřiti! Vedle toho jest však velké množství hvězd, které jen jako
mlžiny nejsilnějšími dalekohledy z naší země lze pozorovati. jak
tedy ty musí býti vzdáleny!
Malou představu si o těchto obrovských vzdálenostech mů—
žeme učiniti, otážeme li se, jak dlouho světlo potřebuje, aby
k nám došlo.
Světlo totiž urazí za vteřinu 42.000 mil. Kdežto světlo slu
neční k nám dorazí za 8 minut 15 vteřin, přichází od nejbližší
stálice teprve za 3 roky. jsou však také hvězdy, jichž světlo po
třebuje mnohem více let, ba až 10.000 a 12.000 let, než k nám
dorazí !

Když slunce v létě hodně hřeje a teploměr ukazuje 35—400,
tu si myslíme, že takový žár jest nesnesitelný. A přece hvězda
zvaná Sirius, která na nebi severním se třpytí, vydává dvacetkm'te
více tepla než slunce; jsou však _ještě jiné, které mnohem více
světla a tepla vydávají.
_
Protože však, jak již řečeno, vzdálenosti v prostoru světovém
jsou obrovsky veliké, tak že ani nejsilnější dalekohledy nestačí, aby
prozkoumati mohly svět nad námi, není zhola možno počet hvězd
jen přibližně určití.
_ . Znamenitý anglický hvězdář I/Vz'llz'amHerschel prozkoumal,
jak jen možno bylo světelný pruh hvězdový zvaný mléčnou dra/zau.
Pouze na severní straně napočítal přes 18 millionů hvězd; celá
mléčná dráha může asi 30—40 millionů obrovských světových
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těles obsahovati. Počet všech hvězd udává se asi na 500.000 mil
lionů; to všechno jsou však jen domněnky, které nemohou činiti
nároky na správnost. Ale buďsi již jakkoliv, co jsme až dosud
slyšeli, stačí, abychom si aspoň trochu mohli představiti nevypo
věditelnou ohromnost všehomíra.
Il. Když to všechno uvážíme, tážeme se: Jak ty světy po—
vstaly? Víra nám jasně odpovídá: Bůh to vše stvořil, z ničeho
učinil pouhou vůlí svou a za příbytek lidský v šesti dnech při
pravil. Tak se tomu učí již dítě v první třídě obecné školy. Co
ale praví pavěda? Pavěda říká: To vše povstalo samo od sebe,
náhodou, z pramlhy. jest to možné? Samo od sebe? Náhodou?
Ani ten nejmenší prášek není sám od sebe, ale jest jen
úlomkem jiného tělesa. A ty obrovské světy, to množství asi pěti
set tisíc millionů hvězd mohly povstati samy od sebe? To zhola
nemožno.
Tažme se zdravého rozumu: Mohl by slepec někdy namalo—
vati skvostné obrazy Rafaelovy? Mohl by vz'tr neboprůvan nitky
vláken z millionů bourců hedbávníkových aneb z vláken lnu tak
stočiti a setkati, aby z toho tkaniva se upravila látka? _Mohl by
vítr aneb vod: způsobiti, aby zlatý prach v jistých formách se na
té látce usadil a tímto způsobem, aby povstaly skvostné koberce
k ozdobě trůnů královských? Mohl by ten nejmenší kousek hru—
bého šatu žebrákova takto náhodou povstati? Zajisté, že se jen
usmějete. Nemožno, nemožno! Neskonale však výše stojí svěiy
stvořené nad všechny výrobky píle lidské a důmyslu lidského,
a ty by mohly povstati samy od sebe?! ]iž Cicero napsal: »Po
vstal-li svět náhodou, proč táž náhoda nepostavila nějaký chrám,
nějaké sloupoví, nějaké město, nějaký dům, což vše je mnohem
nepatrnější a snáze státi by se mohlo.?c
NepovstaZ-Zz'ale svět náhodou, sám od sebe, musí míli svou
příčinu, sve'lzopůvodce. Všichni rozumní lidé uznávali, že svět tak
ohromný, tak moudře řízený musí míti svého tvůrce.
'
Napa/mw nebyl přece nijak horlivý křesťan. A ten řekl ne
věřícímu učenci: »Poslyšte: Mé náboženství je zcela jednoduché.
Pohlédnu na svět tak ohromný, z tolika částí sestávajíCí, tak krásný
a řeknu si: To vše nemůže býti dílem náhody, ale dílem neznámé
bytosti, jež jest všemohoucí a člověka právě tak předčí, jako ves
mír nejkrásnější naše dílaíc
»Nikdy jsem si nelámal dlouho hlavy, abych hledal důkazy,
že Bůh jest,: píše španělský filosof Balmes. »Vytáhnu důkaz z kapsy.
Pozoruji-li složitý stroj koleček mých kapesních hodinek a jich
pravidelný pohyb, nikdo mně nenamluví, že mé hodinky náhodou
povstaly bez pořádajícího ducha, bez přispění odborníka. Popírači
Boha mluví o náhodě, o srlách přírodních a Bůh ví o jakých ještě
věcech, ale nutno těm pánům říci, že všechna tato slova jsou
bez smyslu.:
I sám posměváček Voltaire řekl ve chvíli, kdy rozumně pře—
máhal svoji protináboženskou horečku: »jsou-li hodiny důkazem,
že jest hodinář, palác, že jest stavitel, kterak by nedokazoval
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svět vyšší bytost? Která rostlina, které zvíře, který živel, které
zrnéčko nenese otisk toho, o němž Plato praví, že jest věčným
geometremřc
Na otázku, jak se přesvědčil, že Bůh jest, odpověděl vtipně
jistý Arab: »Právě tak ze světa poznávám Boha, jako ze stop
v písku poznávám, zda cestou šel člověk či zvíře..
Nejslavnější fysik přítomné doby, Angličan William Thomson,
professor university v Glasgowě (l 1896), který byl pro zásluhy
o vědu nazván lordem (hrabětem) Kelvinem, napsal v nejnovější
době: »Překona'vající důvody nás všude obklopují a nutí neodo
latelnou mocí viděli v přírodě vliv svobodné vůle a učí, že všechny
živoucí bytosti stále závisí na vždy činne'm Stvořiteli :; zákono
dárci.: 1)
A tak nacházíme v každém věku muže významu světového,
kteří z věcí stvořených správně soudí na nejvýš mocného tvůrce,
a kteří neostýchají se vyznávati: »Věřím v Boha, Otce všemohou
cího, Stvořitele nebe i země.: Pohled na hvězdnaté nebe »nutz' nás
mocí neodolatelnouc přijímati toto učení církve za pravdu, a z po
hnutého srdce voláme se žalmistou Páně: >Nebesa vypravují slávu
boží, a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Den po dni a noc po
noci dosvědčuje moc, moudrost a dobrotu boží.< Z duše nám
mluví básník:
Tě Bože, chválí soulad všehomíra,
Tě hudba světa velebí!
Vše země na Tě co Pána pozírá,
Jenž mocně vládneš na nebi!
Kdo nebes hvězdy vodí nepočetné?
Kdo dráhu slunci vyměří?
Tys Pán! Pokorně duch můj k Tobě vzlétne
a v mocnost Tvoji uvěří!

Než slyším námitku: I já bych uvěřil. Ale písmo sv. mluví
o tom, že Bůh stvořil svět v šesti dnech. V lůně země nalezené
zkameněliny, to jest zkamenělá zvířata a rostliny, neb otisky těch
zvířat a rostlin dosvědčují, že tisíců, ba snad i millionů let bylo
třeba, než země naše nynější podoby nabyla.
Odporuje tedy věda bibli? Nikoliv! Poslyštel
Především sluší připomenouti, že bible aneb písmo sv. není
ani zeměznaleckou ani hvězdářskou knihou, ale knihou spásy. již
sv. Augustin napsal: »Nečteme nikde v evangeliích, že by byl Pán
]ežíš řekl: Pošlu vám Ducha sv., aby vás poučil o běhu slunce a
měsíce. Nikoliv! Máme býti křesťany a ne hvězdářiic Není tedy
úkolem bible, aby vykládala přírodovědu, ale jejím úkolem jest:
poučovati lidstvo o spasení. Dopodrobna líčiti, jak svět a všechno
na něm povstalo, není úlohou bible. Bible má nás jen poučiti. že
svět vždy nebyl, že není věčný, že jest od Boha stvořen, t. j.
z ničeho učiněn a to ne najednou, nýbrž ponena'hlu v šestz různych
casovych oddz',lech ve kterých se svět vyvíjel tak, že mohl posléze
za obydlí člověka sloužiti.
1) >Čechc z 18. září 1907 č. 255.
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Sraž dlouhé tyto časové oddíly byly, neudáva' písmo sv. Jistě
trvaly tisíce, ba snad i milliony let, ale písmo sv. nazývá tyto
oddíly časové »dnyc proto, aby nám připomenulo: Jako Bůh
v šesti oddílech časových svět stvořil, tak máš i ty, člověče, šest
časových oddílů, to jest šest dnů pracovati. Kepler sám napsal:
»Bible nemluví řečí vědy, ale aby i prostý porozuměti mohl, oby
čejnou řečíc — a proto užívá o těch oddílech časových, ve kte
rých Bůh svět stvořil, slova »denc.
Věda pravá neodporuje víře, ale přivádí k Bohu a na slovo
vzatí učenci pokorně vyznávají: »Věřím v Tebe, pravý, trojjediný
Bože, jenž jsi všecko stvořil, všecko zachováváš a spravuješc Cím
více kdo vnikl do záhad světových, tím pokorněji o sobě smýšlel,
tím více Boha poznával a ctil. Jablonský dobře praví:
Co jest Bůh, ó synu milý,
nepovi ti rozum kusý;
ti však, již to pochopili,
v prachu se mu kořz't musí.

I vy slýcháte (aneb snad čítáte) všelijaké plané řeči o pří
rodě, o silách přírodních a pod. a to mnohdy od lidí, kteří řádně
ani obecnou školu' nevychodili. Jak liší se od takových řečí pro
jevy učenců. kteří pracně hledali po léta pravdu! A proč věří lidé
spíše lecjakému mluvkovi než věhlasným učencům, kteří vědě za
světili celý svůj život? Již pohanský dějepisec Tacitus nám to po
věděl: >Aby se pravda líbila, třeba ji z blízka a hodně dlouho
pozorovati; lež a klam se líbí proto. že rychle jako ohňostroj
s přeháněním se zablýsknou.: Takoví jsou z velké části lidé: Po—
zorují nebe, vidí hvězdy, ale nevezmou si píli a nepopřejí si času,
aby hodně dlouho pozorovali a hluboko uvažovali pravdu, kterou
nebe hlásá: »Jest Bůh, jest tvůrce všemocnýlc
Dnešní naše úvaha má přispěti k rozmnožení víry naší. —
A proč? Nepřátelé boží usilují o to, aby ocestou vývoje a legál—
ního postupu posvětštili veškerou evropskou společnost.: 1) Dobře
po česku řečeno: Chtějí vší silou pracovati k tomu. aby veškeren
život člověka byl_bez Boha. Bohu platí jejich boj. Bez Boha a ná
boženství dítě má býti odchováno, bez Boha mají býti sňatky uza
vírány, bez Boha mají lidé žíti, bez Boha umírati a bez Boha jako
havádka nějaká po smrti pálení býti. Oč nepřátelé boží usilují,
víme. Cntějí vyhubiti jméno »Bůhc, úctu k Bohu, víru v Boha
z celé společnosti lidské.
tu je, nejmilejší. třeba, aby se lidstvu stále a stále uka
zovalo, že fest, ano, musí býti bytost všemohoucí a nejvýš moudrá,
která svět stvořila, řídí a spravuje. Tou bytostí jest Bun, a člověk
již přirozeným rozumem svým Boha ze stvořených věcí poznati
může. Toho Boha my se nespustime nikdy Ten se zjevil skrze
patriarchy a proroky, nejposléze skrze svého vlastního Syna. Víru,
kterou Syn boží hlásal, i my vždycky vyznávati budeme. Od te'
víry nás neodvm'tz' nikdo! V té víře, kterou již ústy kmotrů při
') Z provolání »Volné Myšlenky: před letošním záříjovým sjezdem.
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křtu sv. jsme vyznávali, chceme živi býti, v té víře chceme věrně
až do smrti setrvati a v té víře i duši Stvořiteli všech světů v po—
slední hodinu odevzdati. Amen. [)
R. 5.

Neděle IV. adventní.
Srdce hříšníkajest pouští.
jaké vzezření musila míti poušť, když lidé hrnuli se k ]anovi,
aby slyšeli kázání 0 pokání! Tam, kde jindy bylo nejhlubší ticho.
nevždy jen přerušené řevem divé šelmy, slyšeti nyní hlasy množství
lidu; a kam dříve noha lidská sotva kdy vkročila, a to jen ve
zvláštní nutnosti, naplněny nyní všecky cesty a stezky zástupy
lidu všech stavů, takže pyšní záko.1íci a fariseové považ0vali za
nutno vyslati aspoň poselstvo k ]anovi, aby bližší zprávy o tom
vyzvěděli. V pravdě zdálo se tehdy, že se naplnila slova proroka
Isaiáše, řkouclho: »A bude zase poušť Karmelem a Karmel zase
pouštíc 32. 15, jakoby chtěl říci.: Jan učinil svým kázáním poušť
městem, město pak pouští. Ale to trvalo jen krátký čas; poušť
zůstala, čím byla, neúrodným & pustým útulkem divoké zvěře,
ba stala se návalem tolika lidí z jednoduché — pouští dvojná
sobnou i víceronásobnou. A jak to? »Sra'ce hříšných,- píše Ori
genes, »jsou pouštěmi, jež ani Bůh, ani Duch sv., ani andělé ne
obývají.: A k těmto pouštím volal tehdy sv. Jan a volá dodnes
se vší horlivostí a důrazem: »Připravujte cestu Páně; přímé čiňte
stezky jeho,< Jan 1, 23, vyjděte ze svých pouští, jděte pravými
cestami vstříc svému Spasiteli, který se již blíží. Avšak volání jeho
vyznívalo na prázdno, napomínání a výstrahy zůstaly u mnohých
bez užitku, a bohužel, zůstávají až dodnes u tak mnohých! Neboť
nech ějí opustiti ohyzdnou poušť svého srdce, poněvadž nechtějí
uznati, čím skutečně jest, pouští, — ale považují za nádherný palác
a útulek plný radostí a příjemností. Že mínění to jest osudným
omylem, že srdce hříšníka skutečně není ničím leč ohyzdnou pouští,
poznáme z dnešní řeči.

Pojednání.
1. Srdce hříšníka jest pouští, nebot“ je vyschlé a neúrodne'.
I nejvysušenější a nejneúrodnější půda přináší plodiny. Ale jaké?
Bodláčí, trní, kopřivy 'a různou plevel. Na poušti tu a tam spa
tříme přece keřík neb bylinku; ale nehodí se to k ničemu. A právě
tak je to s pouští, již má hříšník ve svém srdci. I tu nalezneš
plodiny a jaké? alomoun popisuje je takto: »Přes pole člověka
lenivébo šel jsem a přes vinici muže blázna: a hle, všecko po
rostlo kopřivami, a trní přikrylo svrchek jeho.: Přísl. 24, 30. —
|) Hlavní prameny: Dr. Ant. Leinz: Apologetische Vortráge, Herder.
t190t6.1193(1)'.2
ur .
. Robert Klimsch: Waffen gegen die Feinde der Wahrheit.

Klagen
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A komu náleží to pole bodláčím a trnírn pokryté, ta poušť? Člo
věku línému a nemoudrému, odpovídá Salomoun; hříšník je ma
jitelem té pustiny, hříšník bydlí v ní, ta je mu palácem, tu jest
jeho ovoce, jímž se živí a žije.
i není tomu tak? Pak ukaž mi,
příteli, dobré ovoce svého srdce, jež bys mohl Bohu předložiti
jako oběť příjemnou; ukaž mi příjemně vonící květiny křesťanské
ctnosti, dobrých skutků, jež vyrostly v pustině tvého hříšného srdce.
To mohu učiniti, snad zvoláš; mám víru a naději, modlím se,
chodím do kostela, poslouchám slovo boží, uděluji i almužnu;
musím i mnoho trpěti, mnoho vystáti a mnoho pracovati. Není
to ovoce krásné, nejsou to květiny příjemné vůně? Nejsou; před
Bohem vše to není ničím, dokud jsi ve hříchu, ve stavu nemilosti!
Dobré skutky hříšníka jsou květiny bez vůně, ctnosti bez zásluh,
ovoce, na němž nemá Bůh zalíbení; ovoce suché na ratolesti, jež
odřezáno od živého kmene, Ježíše Krista.
Jidáš a Kain a jiní zavrženci neměli samé nedokonalosti a
ohavnosti; i oni vykonali mnohé dobré skutky, a přec na vždy
jsou zavrženými. — A přece co trní a bodláčí, co plevele bují
ve tvém srdci vedle něco málo skutků dobrých. Jak jest srdce
tvé ostrými trny vášní nezřízených rozbodáno. Jak veliké množství
hnijícího ovoce naplňuje srdce tvé hořkostí a bídou. Hlodající červ
svědomí, ustavičná bázeň před božským trestem, úzkost, jež působí
ti příklad jiných, jež Bůh náhle nenadálou smrtí povolal a věčně
zavrhnul; starost, jakou ti působí vzpomínka na nešlechetné skutky,
vzpomínka na smrt, soud, věčnost: to jsou samé trny, jež dnem
inocí probodávají srdce a mučí katansky. K tomu zlé a nezřízené
žádosti, náruživosti, jež jako stráž se střídají a olupují o všechen
mír a klid duševní. Není-li srdce hříšníka ohyzdnou pouští, na níž
možno jen bejlí a trní nalézti?
A přec srdce tvé, křesťane drahý, mohlo by býti tak krásným
a úrodným polem, zvlažovaným krví Ježíše Krista, osévaným se
menem slova božího a milostí nebes, ozdobeným nejněžnějšími
květinami křesťanských ctností, květinami, jež stále kvetou a vůni
věčnou vydávají. A tuto zahradu, jež měla býti divadlem Bohu
a andělům, nechal jsi spustnouti a proměniti v pcišt tak ohyzdnou.
Doba adventní; brzy oslaviti chceš příchod Páně, — vzchop se,
rozhodni se k životu lepšímu, opravdu křesťanskému! Vyjdi z té
pustiny, následuj přívětivého hlasu, jenž volá tě v posvátný čas
adventní: »Spravte cestu Páně; přímé čiňte stezky jeho;: neboť
hle, »čeká Pán na tebe, aby se nad tebou smilovalux Isai. 30.
2. Srdce hříšníka jest pouští, nebot jest pusté a opuštěné.
lověk z přirozenosti své jest stvořen pro společnost ku sbli
žování se s jinými, ;: proto nic nepřipadá člověku za těžšího, nežli
býti samotnu a opuštěnu. Neboť kde nalezne osamocený útěchy
ve svém zármutku, dobré rady v nejistotě, pomoci v nouzi, přátel
ského oslovení v dlouhé chvíli? Proto naříká David ve své opu
štěnosti: >Vzdálil's ode mne přítele a bližního a známé mé od
bídy mé.: Žalm 87, 19. Jakoby chtěl říci: »Oddálil jsi ode mne
všecky dobré přátele, kteří mne mohli v bídě mé těšiti.< Co jest
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to však za ty dobré přátele, jímž bys se mohl ve všech okolnostech
svěřiti a doufati od nich pomoci a rady ve své nouzi a pochyb
nostech?
e to nejsou lidé, toho jsi snad sám' již trpce zakusil.
jako vlk druhého užírá, tak raní a ničí často člověk bližního. Není
tedy divu, že David již varoval slovy: »Nedoufejtež v synech lid—
ských, u nichž není spasení.: Ž. 145, 3. To jest, kteří pomoci
nemohou. Přátelství lidí podobno velmi často vlaštovkám, jež zů
stávají u nás a denně nám do uší švitoří, pokud dni jsou teplé
a slunečné. Blíží-li se zima, zavanou-li ostré větry, odlétají spěšné
od nás a hledají si jinde svůj domov a své přátele. A tak pře—
mnozí lidé; dokud se štěstí na tebe usmívá, máš kolem sebe plno
přátel; vynoří-li se však mračno neštěstí, kde by přátelé měli býti
právě po ruce, uvidíš se najednou ode všech opuštěným a zkla
maným.

_

jediný jest toliko přítel, který ti zůstává věrným ve všech
okolnostech, ve dnech dobrých i nešťastných, který tě neopustí,
kdyby všichni tě opustili, půjde s tebou i do žaláře i na smrt
až do hrobu.
A ten přítel vede sebou nejlepší společnost, v níž neuslyšíš
nikdy slova hrubého a tvrdého, ale jen lásku, radost a něžnost.
A přítelem tím jest Bůh, společností jeho andělé. Můžeš se
ze společnosti té radovati? Dokud jsi ve hříchu, naprosto ne
možno; nebct u hříšných nepřebývá Bůh, nad hříšníky neradují
se andělé, s bolestí však to nesou a pláčou nad tím, že musejí tě
opustiti. A opuštěné od Boha a andělů jest, příteli, tvé srdce,
samota bez útěchy, bez radosti, bez pomoci, bez rady a záchrany.
»Běda jim, když odstoupím od nich.: Oseaš 9, 12. Ohlédni se
zpět a porovnej opuštěnost svou se štěstím před hříchem, dokud
Bůh v srdci tvém zůstával a s ním andělé svatí. Tehdy jsi byl
chrámem Ducha sv., příbytkem nejsv. Trojice, divadlem pro anděly,
radostí nebešťanů. Srdce tvé podobno královskému paláci, ozdo—
bené milostí boží, bohato na zásluhy, vzácné dobrými skutky,
plno pokoje, útěchy-a radosti. Nyní — jest příbytkem zvráceným,
chrám boží je znesvěcen, Bůh a andělé tě opustili, jsi zcela sám
a srdce tvé jest pusté, opuštěnou pouští. A přece ne, příteli, tato
pustina není obydlena, nebot jest jako pustá, liduprázdná krajina.
3. Utulkem dz've'zvěře. »Bratr učiněn jsem draků a tovaryš
pštrosů,: 30, 29, bědoval job ve své bídě a opuštěnosti. A tak
můžeš i ty ve hříších zvolati: Draci a divá havěť jest mou spo
lečností a obyvateli pouště mého srdce. Poslyš, jak živě tebe a
srdce tvé líčí prorok Isaiáš: »Lítá zvěř tam odpočivati bude a
domové jejich draky naplnění budou; a bydliti budou tam pštro
sové a opice lesní skákati; ozývati se budou sovy v domích jeho
a sirény (ochechule) na hradích rozkoše.: 13, 21. Kdo je ta divá
zvěř a příšery ty? jsou to neřesti, jež srdce obývají; zlí duchové,
jež srdce ovládají, dokud jsi ve hříchu smrtelném. Tvá pýcha a
ctižádost jsou pštrosy; jedovatá nenávist a závist jsou draky; tvá
lenivost temnotu noční vyhledávající — to jsou sovy noční; tvůj
hněv a mstivost jsou lvy a tigry; a tento divý zástup jest veden

a řízen od duchů zlých, do jichž moci jsi se dobrovolně svým;
hříchy vydal. To jsou obyvatelé tvého srdce. to je společnost,
tot přátelé, již dnem inocí u sebe hostíš, již ti klidné chvíle
_nedopřejí, jež tě mučí svou přítomností nyní — pro budoucnost
však musí tě naplňovati úzkostí a zoufalstvím, poněvadž sám sobě
musíš doznati, že v této společnosti zcela jistě bude jednou věčně
tvůj pobyt. — A takovou pustinu mohl bys ještě milovati; od
loučiti se od této ohyzdné společnosti mělo by ti býti těžkým?
Právě nyní, když jsi poznal, že hříšné srdce jest pouští plnou
trní a bodláčí, pouští bez Boha a andělů, pouští obydlenou divou
zvěří a stojící pod vládou duchů zlých; právě nyní jest doba nej:
vhodnější. snad poslední a nevrátí se více, abys zmužile vyhnal
ze srdce svého obyvatele pekla a z pouště svého srdce volal k Bohu
o pomoc, milost a slitování. Štasten, učiníš-li tak, nebot pak bude
srdce tvé zase, čím býti má, zahradou boží. plnou vonných květů,
příbytkem božím a jeho andělů, chrámem Ducha sv., svatostánkem
ježíše Krista, jenž nese v sobě záruku slavného z mrtvých vstání
a života

věčného.

Dle Rez'ttmaz'ra V. 111. Vzít/ml.

Neděle lv. adventní.
Význam vystoupení sv. Jana Křtitele.
»Stalo se slovo Páně k Janovi na
pouštic
Sv. Luk, 3 v. 2.

[Evangelistéojanu Křt.] Má-li některá důležitá událost pro
všecky časy budoucí zůstati nezapomenutelnou a věrohodnou, za
znamenávají ji dějepiscové v letopisech tak, že jmenují spolu všecky
okolností a udávají muže, kteří v té době vládli a vynikali.
Tak i sv. evangelísté dopodrobna a důkladně vylíčili nám
všecky okolnosti a poměry té doby, v níž sv. jan Křt. vystoupil,
aby hlásal příchod Mesiáše. jmenují nám čas. kdy se to stalo;
byloť to v tom roku, když Tiberius patnáctým letem byl císa
řem; jmenuje zevrubně osoby, které vládly v zemi židovské, totiž

Piláta Pontského, jenž byl vladařem v]udsku, Herodesa, jenž úřa
doval v Galileji, Filipa a Lisaniáše, kteří byli náměstky císařskými
v sousedních krajinách, jmenují i nejvyšší kněze tehdejší doby,
Annáše a Kaifáše. V té době stalo se slovo Páně k janovi, synu
Zachariášovu, na poušti, aby šel a konal poslání své. Tři věci na
mítají se nám tu:
1. Proč asi toto vystoupení ]anovo tak obšírně a dopodrobna
se zde vyličuje?
2. Co znamená toto vystoupení?
3. jaký byl obsah učení janovař

Pojednání.
1. [Důležitost vystoupení ]anova.] Proč vystoupení jana Křt. na

poušti tak dopodrobna sv. evangelista vyličuje? V tom okamžiku,
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kdy Jan Křt. na poušti kázati počal, nastalo Zjevení boží Nového
Zákona. Od té chvíle, kdy Jan na Jordánu zvěstoval brzký pří
chod Spasitele a založení jeho království, stalo se křesťanství
skutkem, vstoupilo v život a stalo se dějepisnou událostí. Proto
je vystoupení Janovo skutkem velice důležitým a proto Duch sv.,
který evangelisty Páně při skládání sv. evangelia osvěcoval a řídil,
vedl je tak, aby událost tu dopodrobna naznačili, aby pro všecky
věky beze vší pochybnosti najisto se vědělo, kdy a v kterém roce
Jan Křtitel na poušti kázati počal.
[Přiblížilase doba Mesiáše.]Tiberius byl tehdy císařem'římským,

Pilát byl jeho náměstkem v Jerusalemě. To, co se stalo u Jor
dánu, stalo se veřejně, před očima tisíců; taková událost nedá se
ani zamlčeti, ani zapříti, událost ta zakládala se na proroctví Sta
rého Zákona: »Nebude odňata berla od Judy, dokavadž nepřijde
ten, kterýž jest očekávání národů,: t. j. potomci Judovi měli no
siti berlu, měli kralovat až do té doby, kdy zaslíbený Mesiáš
přijde; až pak přijde, tu nebude Judsko už samostatným králov
stvím, židé nebudou míti již vlastního domácího krále.
A ejhle, právě tehdáž to bylo, kdy Jan Křt. vystoupil a hlá—
sal, že Mesiáš již brzy přijde.
[Bylaodňata berla od Judy.] Judsko přestalo býti královstvím
a stalo se podmaněnou zemí mocných Římanů, pánem židů byl
císař římský Tiberius, a když Herodes, vrah dítek betlemských,
který ještě měl titul krále, zemřel, tu zmizela i poslední stopa
bývalé samostatnosti a neodvislosti židů. Království jejich bylo
rozděleno mezi syny Herodesovy, a ti byli pouhými vladaři nebo
místodržiteli císaře římského; berla byla již odňata od Judy, a tu
vystoupil Jan Křtitel na poušti jordánské a zvěstoval, že Mesiáš
již přijde.
2. [Stav země židovské za té doby.] Co znamená

tedy

vystou

pení tohoto kazatele jordánského?
Důležitá to byla doba! Jan Křt. kázal židům, aby otevřeli
oči, a přemýšleli a porovnávali všecky tehdejší okolnosti s pro
roctvími Starého Zákona, aby poznali, že jestliže vůbec přislíbený
Vykupitel, na něhož čekali, přijíti má, musí nyní, v této již době
přijíti. Země židovská byla tehdáž celá rozervána, občanské po—
měry velice byly zapleteny. Světští vladařové, kteří jménem po—
hanského císaře v zemi vládli, byli buď neznabohové, buď krve
žízniví lakomci a zločinci, jako zejména potomci ukrutného

Herodesa.

[Byl očekáván Mesiáš.] Celá církev židovská stala se otrokyní

vlády římské a lakotní vladařové šantrošili hanebně s důstojnosti
nejvyššího kněze; kdo více uměl podpláceti, ten stal se nejvyšším
knězem, hnusné svatokupectví zavládlo v Jerusalemě, a tak stalo
se, že byli tehdáž dva nejvyšší kněží, Annáš a Kaifáš, kteří se
v úřadě ob rok střídali; zkrátka nebylo jednoty, nebylo zákona,
ani spravedlnosti, a ti, kteří byli v Israeli spravedliví, poznávali,
že již jest nejvýše na čase, aby Mesiáš přišel a tu ohavnost spu—
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štění na místě svatém zapudil a toužebné království své na zemi
založil.
[Sv. Jan připravoval lidi tím, že kázal pokání.] Proto. když ]an Křt.

na poušti kázati počal, způsobilo to veliký hluk. Lidé se hrnuli
k Jordánu, aby poslouchali toho kazatele, který napomínal je
k pokání a křtil je vodou z Jordánu. Proroci Starého Zákona
předpovídali, že před příchodem Mesiáše musí nastati v srdcích
lidských změna, musí předcházeti obrat k Bohu. a že objeví se
na poušti muž, který k tomu obratu, k tomu pokání napomínati
bude. Každý, kdož nebyl slepým zatvrzelcem, musil viděti, že ta
doba již přišla!
»Ciňte pokání,c tak volal jan Křt. k zástupům. »Čiňte po
kání,c tak volal Kristus Pán k těm, kdož k němu přicházeli.
[Tak i církev.] )Cíňte pokání,< tak volali apoštolové, tak volá
již po devatenáct set let církev sv. ke všem. Pán blízko jest,
blízko jest každému z nás, dnes k tomu, zítra k onomu přijde,
zaklepá na srdce jeho, zavolá ho k sobě a řekne mu: »Vydej
počet z vladařství svého.. Pán blízko jest, čiňme tedy pokání,
pracujme o spasení své nesmrtelné, krví Páně předraze vykoupené
duše, pokud nám clen života svítí a noc smrti nás posud neza
stihla, nebo v_té noci nebude moci již žádný pracovati a ze svých
hříchů se káti!
3- [Hlas ]ana Křt. a hlas svědomí v nás.] Jan

Křt. Od mladosti

žil na poušti, vzdálen jsa hluku a rozkošnictví světského. Ejhle
v samotě mluví Bůh k Janovi, v samotě slyší Jan slovo Páně,
rozumí mu a poslouchá ho! Až posud mluví Bůh k nám, ale
mnohý toho hlasu neslyší a jemu nerozumí. Bůh mluví k nám
obzvláště hlasem svědomí, On, když prosíme jej, dává nám dobrá
vnuknutí, ale mnohý člověk nevšímá si toho, co Bůh ve svědomí
mu povídá, on nemá ani času toho hlasu dbáti, aneb snaží se
ten hlas svědomí, jenž k dobrému jej vede a zlého varuje, utlu
miti a oněmiti hlukem vášní a rozkoší tohoto světa.
Chceme-li tedy, nejmilejší v Pánu, slyšeti hlas boží, milujme
jako Jan Křt. samotu, utíkejme vášním a rozkoším světským, po
hřižujme se rádi v tichou, zbožnou modlitbu, navštěvujme rádi
chrám Páně; v té modlitbě, v chrámu Páně, když s Bohem roz—
mlouváme, slyšíme jeho hlas, který v našem svědomí se ozývá.
Jan Křtitel napomínal své posluchače, aby upravili do srdcí svých
cestu Spasiteli. Když staví se cesta, bývá každý pabrbek rozko
pán a snížen, každý dolík bývá vyplněn, křivá místa bývají na
rovnána. Ten pahrbek tot, nejmilejší v Pánu, pýcha. Dolů s tou
pýchou, dolů 5 hrdostí, ty křestane, který chceš Pána do srdce
svého příjmoutil Udolí, které vyplniti se musí, toť propast pozem
ského smýšlení a snažení. Z této jámy musíš srdce své povznésti
vzhůru. Udolím jest srdce tvé, to musíš naplniti ctnostmi a křivé
cesty, cesty hříchů a nepravosti, musíš zanechat a jíti po rovné
cestě ctnosti a spravedlnosti křesťanské. Pak i tvé oči uzří Spa
sení boží, uzříš ho, až přijde souditi svět, uzříš ho nikoli jako přísného
soudce, ale milostivého odplatitele. Amen.
f František Ebert.
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Hod boží vánoční.
Radost z narození Páně.
>Nalezli
a Josefa i Luk.
nemlu2vňátko,
položenéMarii
v jeslích.:

je to přirozeností člověka, že rád hledí na bližního a jeho
štěstí. a že si více váží toho, co mají jiní, nežli svého vlastního
štěstí a majetku.
Odtud se stává. že často závidí svému bližnímu nejen věci
pozemské, alei duchovní milosti. Mnohé i zbožné duše jsou plny
takové závisti; hledí na milosti, jež Bůh spolubližním jejich udělil
a nepřejí jím toho, a zapomínají, že snad mnohem více podob
ných milostí dostali od Boha, aneb dostati mohou, budou-li jen
chtíti. Takoví právě pro závist ztrácejí často milosti vlastní. Vede
se jim jako Kainovi. Obětoval dary s Abelem Pánu Bohu; Kain
plodiny země, Abel prvotiny svého stáda. Bůh shlédl na cbět'
Abelovu, odvrátil se však od Kainovy Rozhněval se pak Kain,
a pln závisti zabil svého bratra. Oběť Kainova byla by došla za
líbení božího jako Abelova, kdyby byl býval téhož smýšlení a zá
palu, jakým Abel oběť Bohu přinášel. Mnozí křesťané za dob na
šich podobají se Kainoví, závidí milost boží svým bližním, ač sami
jsou toho vinni. jestliže podobné milosti nezakoušejí.
Dnes a po celou dobu vánoční mnozí křesťané závistivě
hledí na štěstí nevýslovné, jehož se dostalo pastýřům a východ—
ním mudrcům, že mohli popatříti na božské dítě v jeslích betlem
ských, jemu se pokloniti a je zulíbati. Mnohý závistivě vzdychá
a volá: »Kéž bych i já byl býval mezi šťastnými pastýřilc Přání
to jest ovšem zbožné, ale nesplnitelné.
Bůh tomu nechtěl, ale popřál nám ještě větší milosti. I my
můžeme vlastníma očima spatřiti božské dítě, Spasitele světa, ba
nám připravil Bůh ještě větší milost nežli pastýřům a třem mu—
drcům; radost naše může býti mno/zem větší, nežli radost jejich.
Poznáme to, když uvážíme radost pastýřů a mudrců a pak
radost upřímných křesťanů z narození Spasitele světa.

Pojednání.
1. Radost pastýřů a mudrců byla v pravdě veliká a nelze ji
ani dosti vylíčiti. Mimo Marie a Josefa a sv. ]ana Křtitele nebylo
na zemi člověka od Adama až na naše dny, jenž by byl došel
tolika milostí jako oni.
Přednost jejich záležela zvláště ve třech milostech.
&) Byli povoláni k jeslím od Boha zvláštním poslem. Bůh
oznámil jim narození svého božského Syna a pozval je, aby vy
hledali božské dítě a poklonili se mu. Nečteme nikde, že by byl
Bůh ještě někoho jiného tolik vyznamenal. Simeon a Anna přišli
sice do chrámu a_ drželi dítko na svých rukách; bylo jim to
oznámeno jen vnitřním vnuknutím, ale ne zvláštním poslem.
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Pastýřům oznámili to živí poslové, andělé, kteří při narození
Páně prozpěvovali chválu Bohu. Pastýři byli zbožní, náleželi
k těm, kteří tehdy těžce nesli všeobecnou zkaženost mravův a
úpěnlivě volali po Vykupiteli a připravovali se na jeho příchod
plněním zákona Mojžíšova, zbožnosti a bázní boží. Iza této svaté
noci oslavovali právě slavnost posvěcení chrámu, která každoročně
v tu dobu se slavila. Začali tu slavnost rozděláním ohně na poli,
a brzy na to dostalo se jim zjevení andělského a zprávy nejvýše
radostné, že Vykupitel právě sestoupil na svět.
Neméně zbožnými byli mudrci východní, ač byli pohané,
jimž dostalo se zprávy o narození Páně skrze posla neživého,
skrze hvězdu nadobyčejnou.
Také mezi pohany radostná zpráva o příštím Vykupiteli ne
utuchla zúplna. Po rozchodu lidstva při zmatení “babylonském
nesli si pohané zaslíbení boží, že přijde na svět Vykupitel, a na
lézáme dosti četné zprávy o tom u všech národů. Zprávy ty
ovšem dle okolností a povahy jednotlivých národů v mnohém se
různí a jsou zkomoleny, v hlavní věci však shodovali se všichni,
že přijde na svět s nebe Syn Boha samého, zničí panství ďábla,
obnoví zlatý ráj, vrátíštěstí lidstvu.
Zvláště jasná byla ta zpráva 11národů východních, kteří
uctívali oheň a světlo, a k těm náleželi dle sv. jana Zlat. i naši
tři mudrci. Od předků svých znali zvěst o Vykupiteli, toužili po
něm. A Bůh poučil je zvláštní hvězdou. poněvadž ve hvězdářství
byli zběhlými, a hledali ve hvězdách Boha a Vykupitele.
Povolal tedy Bůh k jeslím novorozeného Spasitele zajisté ty
nejhodnější ze židovstva a pohanstva, vyznamenal je a vyvýšil
mezi milliony ostatních; a ukázal k nim tím zvláštní lásku a pří
zeň. Narodí-li se v rodině synáček, oznamuje to otec nejdříve jen
nejbližším příbuzným a nejlepším přátelům; a právě tak Bůh na
rození božského Syna svého nejdříve oznámil pastýřům a mudrcům,
poněvadž je přede všemi ostatními miloval.
b) Tato milost povolání jich byla zvětšena tím, že božské
dítě nalezli. Ik tomu bylo třeba zvláštní milosti boží, zvláště pro
mudrce.
Byla noc a tma pokrývala město a okolí, když andělé uká
zali se pastýřům a radost velikou jim zvěstovali. Pastýři byli
vzdáleni od Betléma, potmě měli hledati narozené dítě. Anděl
jim sice dal znamení, ale týkalo se to pouze vnitřku chléva a ni
koli cesty, jež tam vedla.
Bůh však, který je ve své dobrotivosti povolal, vedl je také
ve svém milosrdenství vnitřním světlem k jeslím. »I nalezli Marii
a ]osefa a nemluvňátko, položené v jeslích.:
Ještě větší milost při hledání Vykupitele vidíme u mrdců.
Byli od Betlema vzdáleni celé dni cesty; neznali jména
místa, kde by měli dítko nalézti. Musili opustiti své rodiny, své
domy, svůj majetek.
Veliké byly obtíže a nebezpečí cesty, zvláště veliké byly
v judsku, v ]erusalemě a u krále Heroda; neboť ten se ulekl při
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otázce jejich, kde by se narodil král židovský, a celý Ierusalem
s ním.
A přece překonali mudrci všecky ty překážky a přišli na
místo, kde se nalézalo božské dítě v chudobě největší a jeslích.
:) Tím dovršena pak milost, že pastýři a mudrci mohli po
kloniti se a ,polz'bitibožské dítko a plni štěstí vrátiti se ke svým
rodinám.
Stěstí jejich nelze vylíčiti; mohli říci každému, že jsou nej
šťastnějšími ze všech lidí na světě. A byli také. »Mnozí králové
a předáci chtěli viděti,: pravil jednou Pán Ježíš k apoštolům, »co
vy vidíte, a neviděli. slyšeti, co vy slyšíte, a neslyšeli.< A té mi
losti dostalo se ze všech lidí nejdříve -—pouze několika pastýřům
a třem mudrcům východním.
2. Avšak my křesťané nemusíme jim záviděti; nám dostalo
se milosti podobné. a to mnohem větší.
0 vánocích každoročně slaví se o půlnoci památka Naro
zení Páně, a při mši sv. vidíme vlastníma očima božské dítě ve
způsobě chleba na oltáři. A narození toto opakuje se při každé
mši sv. po celý rok.
Každé město, každá obec s farním kostelem jest Betlemem,
každý kostel jest jakoby chlévem betlemským, a každý oltář je—
slemi, každý kněz, jako Maria a Josef, opatruje tu božské dítko,
a každý křesťan může se jako tehdy pastýři a mudrci pokloniti
zde Spasitelí světa.
Těchže milostí, jichž se dostalo pastýřům a mudrcům, do
stává se každému křesťanu.
a) Všichni křesťané jsou voláni a zváni k jeslím. Celou dobu
adventní byli připravování na blížící se slavnost Narození Páně, a
v poslední dny zvláště. K půlnoci na Stědrý den zvony hlásaly,
že posvátná chvíle ta se již blíží; světla na oltáři oznamovala, že
právě na oltáři stane se div divů, že sestoupí opět Syn boží s nebe,
aby přebýval viditelně mezi námi.
b) A věrní křesťané jej skutečně zde nalézají. Pastýři a
mudrci s největší obtíží vyhledali Spasitele světa, křesťané několik
krokův od svých příbytků bez obtíží, bez nebezpečenství kráčejí
ke chrámu, jenž po věži své z daleka se poznává, za hlaholu
zvonů vstupují na místo svaté, místo už známé, a nalézají zde,
koho hledali, Spasitele na oltáři.
c) A vrchol té milosti jest, že jej vlastníma očima vidí, jemu
se Haně/“í a mohou do svých srdcí přzjmoutz' jako nejvzácnějšího
hosta.
To jest vrchol milosti boží, že srdce své můžeme učiniti Be
tlemem, okrášliti je nikoli pouhými plénkami, ale převzácným
rouchem posvěcující milosti boží, ozdobiti květinami křesťanských
ctností a naplniti příjemnou vůní šlechetného a svatého života.
Není větší milosti na světě, není možno býti bohatším a
šťastnějším, jako když máme ve svém srdci hostě tak vznešeného!
Zebrák stojí tu roveň králi, jsou-li oba v milosti boží, není
tu rozdílu, oba syny božími, oba bratry Kristovými, oba bratry
Rádce duchovní.

3
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vlastními, oba dědici nebe, oba budoucími králi říše nebeské.
Proto tak málo štěstí na světě, proto tak málo spokojenosti mezi
lidmi, proto tak málo požehnání božího mezi lidmi, poněvadž
málo jest těch, kteří hodným způsobem přijímají tělo Páněí Co
by bylo lásky pravé mezi íidmi, co by vykvetlo ctností křesťan
ských, jaký ráj byla by země naše a celý svět, slzavé údolí,
kdyby lidé pochopili ten zázrak a vrchol lásky a dobrotivosti
boží a přijímali častěji tělo Páně, aby mohli stále volati se sv.
Pavlem: »Ziv pak jsem ne já, ale živ je ve mně Kristusel
Radujme se dnes z té milosti, již nám udělil Otec nebeský,
že nejen o těchto svátcích, ale každodenně můžeme ve chrámu
Páně nalezti Spasitele světa v nejsv. svátosti oltářní a při každé
mši sv., že můžeme jej vlastníma očima spatřiti, jemu se klaněti,
ba přijmouti za hostě do svého srdce! Každodenně volají k nám
zvony hlasem andělským: »Zvěstujeme vám radost velikou, neboť
se vám narodil Spasitel světa.: Spěchejme rádi k největšímu do
brodinci svému, obětujme dary křesťanských ctností a svatosti ži
vota, spojujme se s ním denně, abychom s ním ve spojení žili
jednou po věky věkův. Amen.
Dle _7. B. Bauera

z něm. V. M

Vzít/zal.

Hod boží vánoční
dežiš Spasitel předpověděný, co z toho následuje?
»Multifariam multisque modis olim
Deus loquens patribus in profetis.:

jak radostně zní zpráva těžce nemocnému o přicházejícím
lékaři, který umí léěiti znamenitě. Důvěrně k němu oči obrací,
slova poslouchá a rozkaz plní. jak něhyplně béře nemocný lék,
od něhož čeká uzdravení. V takovém ubohém stavu my všickni
lidé jsme byli, když jsme nevěděli v čem hledat spásu svou,
kterak se Bohu zalíbit, co činiti, aby ten budoucí věk, který za
číná smrtí a trvá věčně — byl šťastný. A tu dobrotivý Bůh
mnohonásobným způsobem mluvil k otcům našim skrze proroky
a mluvil jim o budoucím učiteli jich, budoucím králi jich. budou—
cím knězi jich nejvyšším — o Synu božím, který se měl vtěliti.
Proto zaslíbení boží opakoval Abraham Isáku, Isák jakubu, jakub
dítkám svým. A z častých proroctví mužů božích pocházelo živé
očekávání toho, jenž přijíti měl a skrze něhož měl býti dán pokoj
lidem dobré vůle na zemi. Dnes slavíme Hod narození Spasitele,
rozjímejme o něm, že on jest onen zaslíbený Spasitel a co z toho
pro nás plyne.

Pojednání.
'

I.

Každý z vás zná evang. o janu Křt. v poušti, jak se čte
v adventní neděli; Když jan Kř. v poušti kázal pokání a životem
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svým příklad dával, přišli i sami
že by snad Jan Kř. mohl býti
k němu, aby se ho tázali: »ty,
jsem Kristus, ale uprostřed vás
jsem hoden rozvázati řeménky
z příběhu?

zákoníci a fariseové na myšlenku.
slíbený Spasitel a proto poslali
kdo jsi?: A odpověděl Jan: aNe
stál, jehož vy neznáte a jemuž ne
u obuvi jeho.: Čemu se učíme

Ze očekávali izákoníci učení inadutí

fariseové Spasitele,

jak jich otcům z Boha prorokovali muži boží, věděli, že má již
přijíti, nebo všechny známky, které proroci udali, byly naplněny.
Od judy bylo vzato knížetství a dáno Rímanům. Nový chrám dle
proroctví Daniela postaven a již vypršelo 483 let, jak na rok před
pověděl Daniel, a proto hledali Spasitele, o němž ale v pýše své
myslili, že bude jich králem jako každý jiný král, jenž bude moc—
nější a silnější než ostatní králevé, k takovéto naději svedeni byli
pýchou svou.
Pozorujte' dále ženu Samaritánku, jak s ní Spasitel rozmlouvá
u studnice a zjevuje jí nejtajnější hříchy, a v rozmluvě dí jí ježíš:
Bůh jest duch a kteří se mu klaní, v duchu a pravdě mají se mu
klaněti. Dí žena (I' 4, 25): »Vím, že Mesiáš přijde, kterýž slove
Kristus. ten když přijde, oznámí nám všecko.: Co opět se z řeči
ženy Samaritánky učíme? Ze naděje v budoucího Spasitele byla
tak všeobecná a že i jednoduchá žena Samaritánka věděla, že má
přijíti muž neobyčejný, muž boží, a ten že nás naučí, jak Bohu se
klaněti. Prohlásil se jí Spasitel a řekl: »já jsem to, kterýž mluví
s tebou.<
Simeon čekal Spasitele, Zachariáš v něho doufal a všichni
věděli, z jakého rodu bude, a přece, když přišel, nepoznali ho,
protože zaslepeni byli. Když se tázali sv- králové, kde se má na
roditi král světa, dobře odpověděli učení zákoníci, že se má na
roditi v Betlemě, nebot, řekli, psáno jest (skrze proroka Micheáše):
A ty, Betleme, země judská, nejsi ty nejmenší mezi knížaty jud
skými, nebo z tebe vyjde vévoda, který by spravoval lid můj isra
elský. Hle, jak všechno dobře vědí o Spasiteli a přece jej ne—
najdou.
ještě uvedu další doklady o očekávání Spasitele, abychom ho
my spíše přijali než národ židovský. Když byl Pán ]ežíš ve chrámě
při slavnosti stánků a zástup veliký kolem něho se tlačil, povstalo
mezi lidem o Spasiteli různé mínění; jedni pravili: tentot jest
prorok a jiní (l. 7, 41): tentot jest Kristus. Někteří pak pravili:
což z Galileje přijde Kristus? Zdaliž není psáno, že ze semene
Davidova a z městečka Betlema, kdež byl David, přijiti má
Kristus? A tak se stala různice pro něho v zástupu.
Co se učiti můžeme? 'jedni jej měli za proroka, jiní za
Krista, onoho zaslíbeněho Spasitele, a ti, kteří se vychloubali svou
učeností, kteří věděli, že má přijíti z Betlema, z rodu Davidova,
ti nejučenější a nejpyšnější zároveň o něm pochybovali, neboť
řekli: což z Galileje, což z Nazareta má přijíti Spasitel?
A ještě další uvedu příklad na dotvrzení pravdy, kterou vám
dnes v srdce bych rád vepsal písmem nesmazatelným.
zk

—36—
Když Spasitel nasytil chleby 5000 mužů, pravili lidé (I. 6, 14):
tentoť jest jistě prorok, kterýž má přijíti na svět, a lid při slav
nosti stánků pravil (I. 7, 31): Zdaliž Kristus, když přijde, více divů“
činiti bude, než tento činí?
Pozorujte okolnosti: věděli o Spasiteli všichni, Simeon i žena
Samaritánka, věděli, že se narodí v Betlemě, že má býti z rodu
Davidova, věděli, že má přijíti 483. rok po vystavení chrámu. že
bude činiti divy a zázraky, a když se to vše naplnilo, co mnohým
způsobem mluvil Otec skrze proroky, pak jej nepřijali, neboť nebyl
taký, jakého si přáli, nebyli vůle dobré, nemilovali světlo boží.
ale rozum svůj, a nepřijali jej, nebo Spasitele jen ti, kteří ehtz'
dobředělali, to znamená ono slovo: dobré vůle, přijmou, poslechnou
a spasení vezmou.
A co jest při dnešním rozjímání nejsmutnějším, že my se
chováme ku Spasiteli podobně, jako lidé při jeho narození. 0 jed—
nom velkém pátku jsem mluvil, že by Spasitel dnes právě byl tak
nenáviděn od svých, jako byl nenáviděn za onoho času.
Il.

Jest podivným úkazem, když člověk má oko. pohyblivé oko
a nevidí. Ubožák! Rovněž tak podivným jest, když člověk všecky
okolnosti zná, vše dopodrobna ví, a přece nepozná, co poznati
měl a mohl. Zaslepenost jest zlá. Hřích zaslepuje. My můžeme
i židovský lid do jisté míry omlouvat, ač nikdy docela omluvit,
ale těžko jest omlouvati křesťana, který nežije život křesťanský!
Zdá se to býti na první pohled tvrdě, ale uvažujte a uznáte, že
tak mluvil sám Spasitel a že tak doznati musí i rozum.
Nám jest na př známo, že židé, svedení touhou po samo—
statnosti a pýchou svou, čekali Spasitele, krále mocného, a proto
nechtěli přijmouti cbudičkého ježíše za Spasitele. jiného čekali a
jiný přišel. Čekali dle svého přání a ne dle své víry. Nechtěli
uznati, že by se měli zříci své pýchy, svých očekávání, a býti
chudobného dítěte z Betlema žáčky nejoddanějšími. Proto dí sv.
Pavel, že by Ježíše nebyli křižovalí, kdyby jej za svého krále
uznali, a v tom viděti můžeme náš vlastní ortel vyřknutý.
Oni by jej nebyli pronásledovali, kdyby uznávali jej, a my jej
uznáváme — a pronásledujeme jej životem svým. My nosíme
jeho jméno a pohrdáme jeho životem.
Pozorujte běh světa a učte znáti pravdu slov Kristových,
který se tázal učedníků svých a posluchačů: »Ale když přijde
Syn člověka, zdali nalezne ním na zemi?: Luk. 18. 8.
Těmito slovy Spasitel sám nám dává na rozum, že budou
a vskutku jsou, kteří nepřijímají vtěleného Syna božího aneb jej
nepřijímají tak, jak by měli.
Pozorujte jen dnešní slavnost. Stromeček vánoční jest v mno—
hých rodinách, a řeknu vám upřímně, že v rodině, ve které jest
snad příliš bohatý stromeček, že jest ježíšek příliš chudobný, a
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zase v mnohé rodině, kde sotva jen nějaké jablko zavěsí na stro
meček, jest milován a vzýván daleko lépe.
Mnohým způsobem mluvil Bůh otcům našim, a když mluvil
skrze Syna naposledy, nepřijali ho nebo byli zaslepeni. Tak jest
i mezi námi. Mnohým mluví Otec o Synu svém, a oni jím po
hrdají. Praví, že věří v Ježíše Krista, ale nečiní, co tvrdí, že věří,

právě tak jako za onoho času, kdy věděli, kdo Spasitel bude,
odkud přijde, kdy se narodí, a přece, když Spasitel přišel, ne
přijali ho, protože nebyl dle chuti jejich. Tak také mezi námi.
Tažte se, kdo jest Ježíš Kristus, a odpoví vám ti, kdož nejsou
ve sv. náboženství příliš zanedbání, že jest Syn boží, a ptejte se
jich, kdy opět přijde ]ežíš Kristus, a řeknou vám, v poslední den,
a co bude činit, a řeknou: bude soudit — a co třeba činit, aby—
chom ušli soudu božímu? Pokání! A tažte se jich, zdali činí po
kání? A tu počnou se omlouvat a točiti jako“ se vytáčeli zákoníci
a fariseové učení, protože jim nešlo evangelium podle jich vůle a
choutky.
Tu se vzpouzí honem rozum a hledá příčiny, proč by ne
musil jednati dle sv. víry, a hned se vytáčí vůle a hledá omluvy.
Ve všem tom jeví se vzpoura proti Bohu, atělo nechce poddino
býti a rozum a vůle nechtějí sloužiti.
do 5 věrou živou pozoruje skutky Spasitele, jedná dle
něho. Vezměme dva příklady ze života zbožných lidí. Sv. Alžběta
dur. dle zvyku, tehdy panujícího, nosila na hlavě lehkou zlatou
korunku i do kostela. Tu poklekla při své lavici a zadívala se na
kříž, visící na protější zdi. a pozorovala svého krále, jak on na
kříži má korunu trnovou. Zastyděla se sama v sobě a složila
korunu s hlavy dolů, zakryla tvář a oddala se usedavému pláči,
že ona tak ozdoby miluje, kdežto Pán její trním jest ozdoben. To
mluvil jí kříž, pohled na kříž, ovšem duše Alžběty není duší
každého všedního člověka. Pozorujte však jiné duše, které do
chrámu Páně nejdou, nemají-li se čím pochlubiti, čím by na sebe
oči lákaly. Jak různě se chováme ke Spasiteli.
Aneb jiný příklad: Gottfried Boullionský, vůdce křižácké
výpravy, když dobyl jerusalema, měl vzíti na hlavu korunu krá—
lovskou, ale nechtěl ji vzíti, neboť řekl: »Kterak bych mohl no
siti korunu královskou, kde Spasitel nosil _trnovouřc Vzav kříž
na svá ramena. slavil vjezd do jerusalema osvobozeného. Tak
jednal křesťanský muž.
jsou však mnozí, kteří touží, aby měli na kabátě kříž zlatý
jako vyznamenání a celý život jest jen potupa sv kříže.
Cest a slávu by míti chtěli, ale se Spasitelem jíti by nechtěli.
My víme, že ]ežíš v Betlemě zrozený, v Nazaretě vychovaný
a na Kalvarii ukřižovaný jest Syn boží a že bez něho nemůžeme
míti naděje života věčného, ale když přijde doba pokušení aneb
špatná společnost, tu nepřijímáme již onoho Spasitele, ale v ně
čem jiném doufáme, hledáme jinou přígeň, chceme se jinému za—
líbiti, jinou vůli plniti než vůli Páně. C'níme zrovna tak jako za
onoho času. Nesudrne, abychom nebyli přísně sami souzeni. Oni
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lidé věděli vše o Spasiteli jako my, oni ho neuznali, a my jej
také zneuznáváme.
Nesuďme přísně Betlemské, že neměli pro něj místo v městě,
ač hledala Matka Páně noclehu z' se sv. ýosefem, vždyt Betlemští
nevěděli že ona jest matkou Spasitele, a soudili jen dle chudoby
a cizoty na nízkost její a proto ji odbyli; vždyť my víme na př.,
že Ježíš hledá u nás také odpočinutí ve sv. přijímání a že jest
jeho rozkoš, býti se syny lidskými. a přece jej nepřijímají lidé
tak často rádi a ochotně. Nesudme, abychom sami nebyli sou
zeni přísně, ale hiedme jednatí lépe a jiných omlouvati.
Vidíme Spasitele mezi dvěma zvířaty na jeslích v slámě le
žeti. Osel i vůl jest tvor boží, sláma i seno jest tvor boží a hřích
jest tvor člověka. Když jej přijímá člověk do hříšné duše, chystá
mu horší příbytek, než Betlems'tz' na seně :: dámě. Seno i sláma
jest nevinná, osel i vůl jest bez viny, nebot nemá vůle svobodné.
jakou má člověk. ale hřích jest vina člověka, kde dává výhost
Bohu — a slouží sobě.
Mám radost letos nemalou, že na naší osadě v adventě při
stoupil značný počet ke stolu Páně a velmi mnozí s přípravou
opravdovou, neboť jich přijalo tělo Páně 440, což jiná léta ne
bylo. Zůstaňte věrnými Pánu a neřiďte se dle těch, kteří jím po
hrdají jako Betlémští aneb učení zákoníci a fariseové, ale vzpo—
meňte, že jako oděv všecko shnije, zvetší. ale Spasitel týž zůstává
věčně, a léta jeho neminou, a když s ním duše naše putuje, ani
ona neokusí smrti na věky. Amen.
Fr. Vaněček.

Sv. Štěpána, prvomučedníka.
O horlivosti pro náboženství a církev.
»Štěpán pln milosti a síly.:
Sk. ap. 6, 8

Včera viděli jsme jednorozeného Syna božího jako chudé
dítko v jeslích betlemských; dnes vidíme věrného služebníka a
následovníka vtěleného Syna božího — sv. Štěpána — za branou
]erusalema ležeti zbroceného krví. Jaká to změna! Jak-se shoduje
to. co dnes oslavujeme, s tím, z čehož včera jsme se tolik rado
valiřj A zajisté jesti v tom zvláštní shoda. Vyplňuje se dnes na
sv. Stěpánu, co ]ežíš přislíbil všem, kteří ho milují a chtějí mu
sloužiti: »Svět-li vás nenávidí, vězte, že i mne dříve nenáviděl.
Jestliže mne pronásledoval, bude i vás pronásledovati. Není slu
žebník větší nad svého pána a žák nad svého mistra.: Kde jest
Ježíš, tam musí býti pronásledování a utrpení. A jako bylo úkolem
Krista na světě trpěti, aby tak založil království boží a lidi svou
smrtí vykoupil; tak jest povinností naší, chceme—like království
jeho náležeti, vydati pravdě svědectví přes všecka protivenství a
bojovati za věc Kristovu. Tak bojoval sv. Štěpán a po něm tisíce
jiných. Pohleďme dnes v duchu na horlivost sv. Štěpána pro ná
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boženství a církev Kristovu a naučme se z toho, jak my podobnou
horlivost máme osvědčiti.
Horlivost pro náboženství a církev záleží ve vřelé lásce
k Bohu spojené se živou touhou, aby Bůh ode všech byl tak po
znán, milován a uctíván, jak nám to skrze Syna svého zjevil a
rozkázal: »To je život věčný, aby poznali tebe, jediného pravého
Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista.<<jan 17, 3
Horlivost pro Boha a náboženství nezáleží pouze ve vnitřní
lásce k Bohu, není pouhou touhou, ale působením ku rozšíření
pravé známosti Boha, mocnou pobídkou učiniti vše, čím by pravda
poznána býti mohla, křesťanský mrav zveleben a duše pro krá
lovství boží získány, nevěra pak a nemravnost potlačeny a odstra
něny. Horlivost taková jest potřebnou, nebot Bů/z ji chce :; okolnosti,
poměry časově,ji vyžadují.
Bůh ji chce. n]estliže jsem já Otec váš, kdež jest čest má?
a jestliže jsem já Pán, kde jest bázeň má?: praví Bůh u proroka
Malachiáše ], 6. Nesmí nám býti lhostejným, má-li býti Bůh po
znán či nikoli, zda uctíván či nikoli, má-li panovati vláda pravdy,
říše boží, či satanova, říše lži. Modlíme se denně v Otčenáši:

»Po—

svět se jméno tvé, buď vůle tvá.< Proč se tak modlíme? Aby Bůh
byl ode všech lidí poznán a aby víra od Krista na svět přinesená
a samospasitelná ode všech byla přijata a všichni lidé dle ní žili.
Tak nás naučil modliti sám Pán ježíš. Čím by to bylo, kdybychom
tyto prosby přednášeli a proti nim jednali? Nebylo by to mo
dlitbou ale lživou přetvářkou.
»Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo se mnou neshro
mažduje, ten rozptyluje.: Co tím chtěl říci Pán ježíšř Nic jiného,
leč že jsme odpůrci a nepřáteli Ježíše Krista, nejsme-li s ním téhož
smýšlení; nehledáme-li slávy boží, své a bližního spásy a nehledíme-li
nepřátele Kristovy dle všech sil svých přivésti ku poznání a 2 ne
přátel učiniti přáteli a věrnými vyznavači.
Toho žádá od nás Ježíš ode všech, když praví,: »Kdo není
se mnou, proti mně jest.. Prohlašuje za své protivníky už i ty,
kteří ničeho proň a úmysl jeho nečiní; čím více pak ty, kteří ve
své zlobě proti němu pracují!
Bůh tedy sám chce od nás, abychom horlili pro jeho čest
a slávu; avšak vyžadují toho iakolnosti nynější doby. »Svět
všecken jest ve zlém postaven,c I jan 5. 19., praví sv. jan. »Vše,
co ve světě jest, jest žádost těla, žádost očí a pýcha života,: praví
týž sv jan. I. 5. 16.



Trojí ta žádost od počátku světa domáhala se vlády _nad
světem.
Pýcha útočila stále na víru, poněvadž nechtěla rozum svůj

pokorně podrobiti pravdě boží, nemohla-li vše pochopxti; žádost
očí brojila vždy proti naději ve věci a statky nadpřirozené a lí
čila je jako pouhé domněnky, a hledala své požitky jen ve stat
cích smyslných; žádost těla zapomíná na pravou lásku k Bohu a
bližnímu, a zneužívá lásky k smyslnosti, hříchu a sobectví. Tak
bylo vždycky. Ale nikdy tato trojí žádost nevedla tak krutý od
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boj proti Kristu a jeho učení jako za dob našich. Všude zuří
vždy prudší boj a ukazuje na blížící se doby, kdy falešní proroci,
falešní Kristové se objeví, jak se zmínil o nich Kristus jako apo
štolích syna zloby, předchůdcích knížete temností. Mat. 24. »Va
rujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše ovčím, uvnitř
pak jsou vlci hltaví.: Mat. 7. » eknou-li vám, hle, tu je Kristus,
aneb tamto, nevěřte, nebot povstanou falešní Kristově a proroci.c
Mat. 24. Mnozí budou žíti dle hanebných žádostí, mluviti řeči
rouhavé a ničemné, lákati duše slabé, přislíbovati svobodu a vol
nost, ač sami jsou otroky zkázy a zahynutí 2. Petr 2
Sv. Pavel praví: »Duch pak zjevně praví, že v posledních
časích odstoupí někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a
učení ďábelských, mluvících v pokrytství lež . . . Budou lidé mar
niví. pyšní, lakomí, rodičů neposlušní; nevděční, nemravní, hněviví,
nespokojení, a k tomu mají zástěru zbožnosti.< 1. Tím. 4.
Takoví lidé chtějí kněze, náboženství a samého Boha odstra—
niti, a žíti v úplné nevázanosti, kterou svobodou nazývají.
Naši předkové tak nečinili, nečiňme tak ani my. Horujme
pro čest a slávu boží, pro víru svou, pro církev, matku svou,
v níž se nám tolik milostí uděluje, horujme pro mrav křesťanský
a pravý pokoj lidstva. Žádá to Bůh, vyžadují toho zvláště nynější
poměry časové.
2. fak se to má díli? jsme křesťany, žijme tedy po kře
stansku.
Co pomohlo náboženství křesťanskému z prvních dob k vi—
tězství nad světem & hříchem a otevřelo přístup ke všem náro
dům? Co zahanbilo a přemohlo nepřátele víry v Krista?
Veřejné, neochvějně vyznání víry vlastním životem, vlastní
krví ! První křesťané byli tupeni, urážení, o jmění olupováni, vy
hrožováno jim smrtí; trpěli hrozná muka a bolesti nevylíčitelné,
ale oni nepovolili. do posledního dechu života vyznávali Krista a
žili dle jeho učení. A právě to veřejné vyznání víry uvedlo víru
tu do celého světa a udržovalo po celá století. Proto mohl už
tehdy zvolati sv. ]an apoštol: »To je vítězství, které přemáhá svět,
víra naše.: I. n5. 4.
jsou lidé, akteří jsou nespokojeni se svou vírou, poněvadž
brání jejich náruživostem. Učte je tedy krotiti vášně. — Jsou
lidé, kteří jsou ve víře lhosteini a sami si dělají své vlastní nábo
ženství dle svých žádostí. Ukažte jim, že jediné od pravé víry
očekáváte spásu. — jsou lidé, kteří se horší na Ježíše nechtějí
žádného náboženství, volnými myslitelí chtějí býti. Vyznávejte
horlivě víru svou, ukažte jim, jak blaží to náboženství, konáme li
dobré skutky, Sloužíme-li Bohu, jsme-li opravdovými křesťany;
a tak pomůžete sami k vítězství nad světem.
“jste katolickými křesťany, ukažte se takovými. Katolické
náboženství od věků bylo pronásledováno a bude až do skonání
světa.

'

Každé klouče může se otříti o ně, každý nedouk rozumo
vati o něm, každý pošetilec tupit a rouhati se. Ujímati se pro
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následovaného, jest rytířstvím; věrně státi při nenáviděné, zostou
zené. pronásledované choti Kristově, církvi sv., jest mužným, věcí
nejvýše čestnou.
A kam bychom také šli jinam od Krista? Vždyť on jediný
má slova života věčného. Církev hlásá učení Kristovo neomylně
a stále stejné a totéž, jest řízena Duchem sv., duchem pravdy,
má zajištění, že ani brány pekel nepřemohou ji. Budte jí poslušni,
vyznávejte veřejně, že jste dítkami jejími, a odhodláni dáti i život
za m.
]ste údy jednoho a téhož těla. Vzdělávejte jeden druhého.
>Jedenkaždý z vás zaslibuj se bližnímu svému k dobrému, ku vzdě
lání,: tak nás napomíná sv. Pavel. Řím 15. 2. Vznešení, vysocí,
představení dávejte příklad poddaným a nižším; rodiče dítkám;
chlebodárci lidu pracujícímu. Prokazujme jedenkaždý skutky du
chovního milosrdenství svým bližním; hřích buď kárán, hřešící
napomínán, “neumělý bud poučen, lhostejný povzbuzen, ospalý
vyburcován k životu křesťanskému, bohumilému.
Horleme pro čest a slávu boží, spásu bližního a svou vlastní.
Bůh tak chce, vyžadují toho zvláště nynější časové poměry, kdy
brány pekel se otevřely azloba útočí proti hradu církve Kristovy.
proti Kristu a jeho učení.
Nesmíme býti pouhými diváky. musíme se rozhodnouti bud
proti Kristu či pro Krista. »Kdo není se mnou, proti mně jest.:
Proto istůjme jednomyslně, v jednom duchu, spolu pracujíce
u víře v evangelium, v ničem se nestrachujíce protivníkůc, Filip.
1- 27., společné vyznávejme Boha, milujme nade vše, služme hor
liVě, abychom hodni byli odměny věčné, Boha samého a v něm
blaženosti

nevýslovné.

Dle G. Wein/mara z něm. V. M. Vdo/tal.

Svátek sv. Štěpána.
»Blahoslavení, kteří trpí pro spravedl
nost. neboť jejich jest království ne

beské.:

_
Máme dnes radostný svátek prvního mučedníka Páně sv.
Stěpána a mám dnes v pořadě svých řečí poslední blahoslavenství
Páně: »Blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost.: Na prvním mu
čedníku vidíme splněno i toto blahoslavenství. Vidíme na něm
pronásledOVání pro spravedlnost a vidíme i jeho odměnu. Sv. Pa
vel píše, že všichni, kdož zbožně chtějí žíti v Kristu, budou proti
venství trpěti. II. Tim 3. 12.
V těch slovech je řečeno, že pronásledování a protivenství
pro sv. víru Kristovu bude údělem všech zbožných duší. Řeknete;
>Vždyť doba proná—ledování minula, není doba mučedníků dnes.:
Prorivenství a pronásledování spravedlnosti jest trojí: I. veřejně,
II. tajně a III. posměšně.
Některé z nich vždy trvá a vždy pomáhá do království ne
beského. Jestli jste pozorně uvažovali, co se slibuje v každém
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blahoslavenství, slyšeli jste dvakráte zaslíbení království božího, a
sice při prvním a při osmém; v ostatních se slibuje jen část aneb
jiná odměna: štěstí pozemské, poznání Boha, útěcha, synovství
boží; však při prvním a osmém království boží se slibuje, a sice:
v prvním pokorným duchem se praví, že jest jejich“ království
boží, a pronásledovaným, že bude jejich království boží. Na po
čest sv. Stěpána rozjímejme o pronásledování pro spravedlnost:
veřejném, tajném a zlomyslném.

Pojednání.
I

Člověk lehce žije v bludu, že může myšlenku zabíti, že se
jí může zhostit, a ono zatím to jest jako s Pilátem, o němž se
praví, že stále si mnul ruce a umýval ve vodě a pořád viděl krev
na nich.
Není světu nic horšího nad podívání se na duši nevinnou a
spravedlivou. Celý život její jest odsouzením jiných. Proto vidíme,
že pronásledování, zvláště prudká, vznikají v době, kdy jest roz
lišení duchů. Nebudu vám vykládat o pronásledování prvních dob
jako spíše 0 nejnovějších dobách
lověk pohrdá tím, co nechce
činiti, a jestli pohrdání ho neupokojuje, hledí se toho násilnou
cestou zbaviti. U sv. Štěpána bylo také tak: Nejprve mu odpí
rali, pak, když nemohli odpírat, uši zacpali, a když viděli tvář
jeho jako anděla, ukamenovali. Tot cesta všech pronásledování
duší svatých. Než dojde k veřejnému pronásledování, předchází
zlomyslné a tajné pronásledování v srdci. Chci tu pravdu znázor
niti příběhy historickými. Jindřich VllI. anglický zapudil svou
manželku zákonitou; chtěl dojíti uznání, že jednal správně Papež
odmítl, arcibiskup Fischer odmítl; chtěl tedy aspoň zbožného
kancléře Moore míti za svého zastánce a od něho chtěl míti
úchvalu, ale ten činil, co mu svědomí kázalo: odsuzoval cizoložství
královo. Teď se změnila tvář pronásledování.
Fischer a kancléř Moore jdou na popraviště. Papeže nemohl
zabiti, proto aspoň ukul zákon, že on jest sám nejvyšší hlavou
církve, a začalo pronásledování církve katolické v Anglii a v Irsku.
Ta cesta jest pro pronásledovatelé příliš hanebná a pro pronásle
dované příliš čestná. Kdyby nebylo cizoložství v ]indřichovi, ne—
bylo by pronásledování a odpadlictví v Anglii.“
Podobně bylo s Napoleonem, když chtěl zrušiti svůj sňatek,
správně uzavřený. Hledal lidi dobré, svědomité, kteří by mu jeho
hanebný krok schválili. Našel mnoho povolny'ch hříšně, kteří pro
časný zisk chválili hřích. S těmi nebyl spokojen. On chtěl, aby
proslulý učeností zbožný kněz d' Emery schválil jeho zámysly.
oCo soudíte o manželské rozluce?c ptal se jej Napoleon. —
»Čemu nás učí katechismus.: Odvrátil se mrzutě od něho Na
poleon: »Vy vždycky máte něco.: Ostatní nohsledové rozmlou—
vali mu vy'rok d' Emeryův jako podivínský. Napoleon pravil: »On
má pravdu, vy jste pochlebníci.< Když nedosáhl uznání ani upa—

__43__
peže, ani u svědomitých, začal pronásledovati zjevně. To jest po
stup zcela obvyklý. Myšlenku, kterou nemůže potlačiti myšlenkou,
začne pronásledovati člověk násilím.
Nemohouce vyvrátiti řeč Stěpánovu, zacpali uší, aby po
chvilce házeli kamením na prvního mučedníka sv. církve kato—
lické, právě tak, jako házeli ve Starém Zákoně na staré proroky.
Však každé pronásledování sebe krutější jest bezvýsledně,
ano, ono se stává semenem křesťanů, jak bylo jaksi zásadou
uznáno. Při kamenování Stěpánově hlídá šaty nejkrutější proná
sledovatel a nejhorlivější přivrženec zákoníků. Kdo by řekl v tom
hustém dešti kamení, že ten, který hlídá šaty všech, a který si
vzal povolení, aby směl objíždčti města a zjímané křesťany voditi
do žaláře, že ten za krátkou dobu bude hlásati jako z nejprvněj—
ších apoštolů Ježíše Krista ukřižovaného. Sv. těpán ukameno
vaný stal se semenem nových křestanův a mezi nimi i otcem sv..
Pavla, který dříve slul Šavel.
Kdo pro víru aneb pro ctnost něco trpí, ten jest mučedník,
a jeho utrpení stává se semenem jiných věřících. Trpí lidí mnoho,
ale nejsou mučedníci, ani nejsou semenem víry. Kolik jich trpí
trest, ale ne'za víru, ani za ctnost, nýbrž za hřích. Jejich příklad
jest odstrašující. Však vezměte pronásledování víry nejprudšími
tresty a vidíte hned, že obživuje sv. víra i láska k ctnosti.
Klassíckým toho důvodem jest t. zv. kulturní boj v Německu
jakmile biskupové byli vzati do žaláře, jakoby oheň a lásku
vlil do věřících. Tak z doby nejnovější.
Proto volili nepřátelé cestu jinou, a sice pronásledování.

tajné.

'
II.

Krev mučedníků jest semenem křesťanů. Bůh dává zvláštní
pomoc milostnou svým mučedníkům, kteří mají vydati svědectví
před světem. Krev křičí, krev se těžko smyje; proto volí nepřátelé
církve Páně tajnou cestu zlodějův a čas noční, aby vymstili se na
tom, co jest proti jejich mysli. To jest pronásledování ]uliana
odpadlíka, který neproléval krev křestanův, ale volil jinou cestu
tajnou: On nedosazoval žádného upřímného a spravedlivého kře
sťana na veřejný úřad. Kdokoli byl znám jako pravý křesťan, ten
měl zamezen přístup ke všem úřadům. Livot mu byl nechán,
krev nebyla prolita, ale právo mu bylo mlčky vzato.
Tomu nebylo jen v době Julianově, ale i v době přítomné.
Potřebujeme se podívati na stav katolíků ve Francii a vidíme
totiž pronásledování. Celá aféra vojenská to dokazuje křiklavým
způsobem. Výborný důstojník jde v neděli do kostela plniti při—
kázání církevní a jest poznamenán jako podezřelý a vyloučen
z postupu. Toť jest mučednictví tajné. Jiný jde dokonce ke stolu
Páně veřejně s odznaky svého vojenství, ,a to stačí, aby zrušilo
všecky jeho zásluhy a on vyloučen z postupu. Jiný své dítky vy
učuje náboženství doma, a to se donese, a jest mu přičteno za
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"větší vinu, než kdyby v souboji deset lidí na místě zabil. Tot
tajné mučednictví naší doby.
Na totéž si stěžuií irští katolíci v Anglii, podobně katolíci
v Německu, v Rusku dokonce byl do nedávna vyloučen z úřadů
státních.
Jsou lidé, kteří si pomohou tím, že tupí svou víru, aby měli
zdání, že nejsou nebezpeční; jsou však také i duše svaté, které
opouští časný prospěch svůj a snesou tajné pronásledování bez
krve, ale bolestné i záslužné před Pánem Bohem.
Jak krásný jest příklad v tom směru Kristiny švédské, která,
stavši se katoličkou, musila se zříci královské koruny, a také se
jí zřekla raději, než víry své. Na památku svého rozhodnutí dala
raziti minci s nápisem: »I bez tebe.:
V tajném pronásledování Julianově bylo též zabráněno vy
učovati ve škole v duchu katolickém a činiti zmínku o Pánu Je
žíši. Pohlédněte na druhdy katolickou Francii! Vidíme řeholníky,
kteří se věnovali výchově, hledati ve vyhnanství útočiště. Všecky
katolické země jsou jich cílem. Pro svou víru, pro vyučování
křesťanských ctností, života, jsou zbaveni vlasti a příbuzenstva.
Tisíce jich vzalo na sebe vyhnanství, cestu do země cizí řeči, než
by zřekli se své víry a církevního přesvědčení. Jest to podívání
pro všecky katolíky důležité. Pro věřící katolíky jest to vítězství
nad světem, důkaz, jak milost boží sílí ty duše bez zbraně a

ochrany zákona, že snáší podobně jakovprvních stoletích. Jest to
zázrak milosti boží. Cteme s radostí o skutcích mučedníků a ži
jeme v době tisíce mučedníků. yes! to pohled odsuzující pro
vložné katolíky, kteří neplní ani povinnosti své bez každého ne—
bezpečí, kdežto vidí tisíce duší trpěti vyhnanství a svízel pro
sv. víru.

Mučednictví však se dosahuje netoliko pro vyznání víry, ale
i pro ctnost, kterou člověk nechce opustit, a pro hřích, jehož se
nechce dopustit, a raději oběti přinese a bezpráví trpí, než by se
ctnosti zřekla duše, neb hříchu dopustila. Jsou duše, které mají
ctnost na prodej a hřích na kup, ale jsou též duše, které obětují
vše, než by se poskvrnily kterýmkoli hříchem. Kdo Sečte ty po—
čestné služebné, které opustí výhodné místo, které bez hříchu po
držeti nemohou? To jsou svatí mučedníci. V tajnosti před svě
tem jest to vykonáno. ale stkví se před okem božím. Svět se
dovídá obyčejně jen o skandálních historiích, ale ne o těch taj
ných skutcích skrytých mučedníků ctností. Ty skandály slyší rád
svět, protože jej uspávají v jeho vlažnosti aneb i hříšnosti, o dě—
jinách mučednictví ctnosti nechce aneb nerad slyší, protože mu
bouří svědomí: Hle, ten se nechtěl dopustiti tohoto skutku ani
za cenu tak vysokou, čeho ty's se neváhal dopustit ani za cenu
tak lehkou.
Všecky skutky, vykonané v tajnosti s obtížemi a sebeza—
přením, jsou samé mučednické korunky, které si právě dnes zí
skávají duše tajně při svém přerozličném pronásledování, které
na sebe béřou a uchvacují.

_45_
To jsou ty vzácné ceny ctnosti před Bohem, které Bůh
odměňuje královstvím božím. Vedle tohoto tajného pronásledování
jest též pronásledování posměšné, zlomyslné, byt nekrvavé.
III.

Vedle krve, vedle tajného pronásledování jest též ještě pro
následování zlomyslné, při němž, když nelze nepříteli sv. víru a
ctnost zničit, aspoň posměchem chce zasypati. ]est to sice pro
následování důstojných mužů nehodné, ale jest tak obvyklé jako
potupná píseň ulice. Ten způsob byl zaveden hlavně Julianem
odpadlíkem, zdomácněl za Luthera a všech heretikův a došel
svého vrchole za Voltaira. Tímto způsobem zastrašení jsou
mnozí.
Nikdo by neuvěřil, jak mnoho duší se dá zviklati ve svém
přesvědčení, Sám ďábel nemohl horší prostředek nalézti jako zlo—
myslný posměšek. To už byl prostředek krále Heroda, že dal
obléci Pána v bílý šat bláznů. Tai bílý šat bláznů stal se ob
vyklým prostředkem pronásledovacím, při němž si mnozí uspo
kojili svědomí, že při něm neteče krev a že majetek a právo.
hmotné nepoškozuje.
Zlomyslností však slabé duše se od víry a ctnosti tak od
hání jako krví nestatečné a jako hmotnou škodou zištné.
SuoSabině, z rodu vznešeného, předhazovali její přátelé, že
se víře křesťanské, kterou jen otroci mají, oddala.
Tak svět mluví také dnes. On se domnívá, že jest vznešeným
a vzdělaným, když pohrdá věrou. Svět skutečně dochází svého
cíle, že mnohý se bojí ukázati víru a ctnost svou.
'
Tak se smáli v době mučedníků a tak se děje i dnes. Vy—
pravoval mi kdysi voják, jak dělával v kasárnách kříž pod při
kryvkou, aby ušel posměchu. Připomíná to na slova sv. Augu—
stina, který říkával, že se mnohdy lidé dělají horší, než sku
tečně jsou.

Tak jako Nikodem chtěl ujíti posudku nepřátel Páně, tak
mnohý tajně hledí vykonati svou povinnost velikonoční, aby nebyl
viděn — a posmíván. jest to slabost sice, ale překonati ji jest
zásluhou a částkou mučednictví. Proto Kristus Pán pravní ona
slova: »Kdo mne 'vyzná před lidmi, toho já vyznám před otcem
svým v nebesích.: Každý poněkud slušný člověk tvrdí, že si nábo—
ženského přesvědčení váží, a že jen zvrhlý člověk to nejsvětější
činí terčem svého výsměchu. ale přece se sliny vyvrhele štítí a
bojí tolik slabých lidí, a boji se nechati na sebe padnouti po—
směšek člověka, jímž jinak pohrdáme a jenž povržení hoden jest.
Není věci ze sv. náboženství, která by nebyla posmívána.
Dábel jakoby cenil se skrze zástupy mělkých lidí a odstra
šoval mnohé. Půst, zpověď, nejsvětější svátost oltářní, úctu Panny
Marie, odpustky, modlitbu za zemřelé atd. atd , vše poskvrní svou
hanebnou slinou posměchu. Nebuďte, drazí, slaboši, nemějte více
strachu před posměchem vyvrženého, než měli sv. mučedníci pro
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spravedlnost před sekyrou katovou. Celý ten posměch není nic
nového, jest to jedna z prastarých zbraní světa i ďábla. Nelze do
jíti království nebeského, kdož nedovede ani posměch pro Krista
snéstí. Znáte slova Páně: Království boží násilí trpí, a kdož ná—
silí užívají, strhují je na sebe. Kdo ani posměch nedovede snésti,
není zralý království božího. Na místo mnohých jiných příkladů
uvádím jeden z doby mučedníků.
Již tehdy posmívali se křesťanům jako hloupým, kteří se
klanějí oslu, narážejícena slavný vjezd Páně na oslátku do Jeru
salema.
Proto zdomácněl způsob, malovatí křesťany s oslí hlavou,
ano, — člověk váhá to říci — i Spasitele. Tu na zdi vyškrábali
pohané křesťanům osla a napsali pod škrábáním: bůh křesťanů.
Sv. Alexios—nemohl to snésti a jim na potupu připsal slova, která
tlumočí dodnes víru věků mučednických: »Alexius ctí Ježíše jako
Boha.“ Při všem posměchu vyznal víru v Pána svého a nezapřel
jej před lidmi.

_

Podobně jest s námi. "Mnohá škrábanina na papíře činí
směšnou naší sv. víru, její zřízení a učení. Mnozí se lekají po
směchu, ale jiní jako onen věřící Alexius vyznávají Pána svého
před lidmi. aby je vyznal Pán před Otcem svým nebeským.
Svět má jiná blahoslavenství. Která chceš následovatiř Pro
Boha musíme něco trpěti.
'
Buď pro hřích neb pro ctnost, bud pro Boha neb ďábla.
Odměna jest dle služby a vyznání. Drobet sebezapření, drobet
pokoření a drobet posměchu získá ti vyznání Páně před Otcem —
a království nebeské, neboť blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost,
neboť jejich jest království nebeské. Amen.
“r. Vaněček.
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Řeči příležitostné.
Promluva při podélování chudých dítek.
na Štědrý den.
»Cokoliv učinili jste jednomu'z nej
menších těchto, mně jste učinili.

_ BL František, zvaný a puero ]esu, byl mnichem, žil v Alkale
ve Spanělích a sloužil nemocným. Každoročně míval ve zvyku
oslaviti narození Páně tím, že chodil po almužně a nasycoval toho
dne mnoho chudých, jež »dvořanstv m Kristovýmc nazýval. I stalo
se jednoho roku, že horlivost v d vání utuchla a světec ničeho
nesehnal. Tu poklekl bl. František před obrazem ]ežíšovým a
prosil ho, aby se o své dvořanstvo postaral. A důvěra Františka
nezklamala; sotva se domodlil, přinesl mu neznámý muž mnoho
tolarův, aby i toho roku »dvořanstvo Kristovo: nasytiti mohl.

_47_
Tato událost ze života Františka a puero Jesu tane mi živě
na mysli, když vidím vás, milé dítky, jak zářící svůj zrak upíráte
na dárky, rozložené bohatě pod stromem vánočním, takřka u nohou
Ježíška, jehož v jeslích zde spatřujeme.
Jako tehdy nezapomněl Vykupitel na své dvořanstvo, tak ne
zapomíná ani na vás, milé dítky, i vás činí dvořanstvem svým a
vzbuzuje vám řady vzá cných a vznešených dobrodinců, kteří za
vás prosí a plni živé víry činí totéž, co činil zbožný František
s Jezulátkem.
Jak mnohý z vás, milé dítky, snad před několika lety s bo—
lestí,- se zaslzeným zrakem očekával štědrý den. Jak s lítostí dí
vali jste se na výklady, plné krásných dárků, na zářící očka vašich
spolužáků, kteří vypravovali vám, co všecko chystají jim starost—
liví rodičové k Ježíšku. Vám však nechystal nikdo, rodičové vaši
zemřeli, pečlivá matička odešla tam nad hvězdy a nebylo nikoho,
kdo by se o vás postaral. Nikoho? ó nemylte sel Byl zde, kdo
vás neopustil, byl to ten kvítek, »který z růže vykvet' nám-, byl
to Spasitel náš, jenž učinil vás také svým dvořanstvem a v ne
skonalé lásce své ukázal vás dobrodincům, k nimž volal: »Cokoliv
učiníte jednomu z maličkých těchto, mně jste učinili.: A hle,
i vám se otevřely štědré ruce, které uvedly vás v krásnou tuto
síň a položily před vás množství dárků, tak že slzy vaše jsou
setřeny, zármutek váš proměnil se v radost.
Komu za to máte děkovatiř Kdo vám to vlastně dal? Tam
pohleďte k Betlemu a patřte na dítko božské, plénkami ovinuté
a položené v jeslícb. Ten vám otevřel srdce soucitná. Vykupitel
to byl. Bez něho nebylo by dobrodinců, jak toho dokladem jsou
doby pohanské, kdy nikdo o ubohé, chudé siroty se nestaral,
kdy dáti almužnu bylo zakázáno, aby se chuďasu život zbytečně
neprodlužoval. Kdyby Ježíše Krista nebylo, marně byste toužili,
marně byste očekávali dobrodiní.
'
Proto, milé dítky, slova, která dnes v noci opět poprvé letos
zaznějí, slova: >Narodil se Kristus Pána jsou pro vás dvojnásobně
radostná; dvojnásobně máte se radovat a veseliti, nebot nejen že
vám otevřel Vykupitel bránu nebeskou, zbaviv vás hříchu, on vám
otevřel i soucitná srdce dobrodincův a skrze ruce jejich udělil
vám hojnost dárků.
Jak se máte Spasiteli svému odměnitiř
Hle, co nám hlásá dnešní den! Sv. František z Assisi vy
stavěl nedaleko kláštera svého chlév a v něm jesle, a do nich
položil Jezulátko a postavil tam sochy Panny Marie a sv. Josefa.
A tam shromáždil veliké množství lidu a mluvil k lidu a volal:
»Milujme betlemské dítě, které nám dalo důkaz lásky své, aby

5 u.:
isšdlge'naše
sobě získalo! Milujme je i my a prokazujme mu svou
Ano, milé dítky, učte se od Ježíška v jeslích lásce! — Ke
komu? K němu! Bohu svému! Nezapomněl na vás, pomohl vám,
proto ctěte ho, zachovávejte jeho přikázání, modlete se pilně,
buďte poslušny, tak jako božský Spasitel váš poslušen byl. Ne
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zanedbávejte nikdy návštěvy chrámu Páně, vždyt jdete do kostela
k ]ežíši Kristu, který vás tak miluje.
Ale učte se také “od Ježíše Krista lásce ke svým dobrodin
cům. Hle, milé dítky, v zástupu kolem vás sešli se sem dobro
dincové vaši, sám arcipastýř náš v kruhu vznešeného panstva při
šel, aby se s vámi, z vaší radosti potěšil. Proto slibte jim, že je
chcete milovati, že chcete za ně se modliti, že chcete jich po
slouchati, nebot oni si přejí. aby ze všech vás byli jednou hodní,
zbožní lidé. je toho sice málo, co můžete dáti dobrodincům svým,
pouze srdce své, plné upřímné, dětinné lásky, ale to ostatní nechť
jim odplatí ten, který řekl: »Cožkoliv učinili jste jednomu z ma
ličkých těchto, mně jste učinilin Amen.
Václ.Miller.

O požehnání rodičů.
Milé matky! Při posledním shromáždění promluvil jsem k vám
o požehnání, jež rodičové svým dětem udělují, promluvil jsem
o této >rodinné svátostniněc, kterou rodiče pomoc a milost 'boží
na děti své svolávají ; vyložil jsem vám svatý původ tohoto staro
bylého úkonu a upozornil jsem vás na ony památné a rozhodné
doby, kdy rodiče svých dítek nemají nechati bez požehnání svého.
Dnes budeme uvažovati, kterak spasitelně a dobře působí ýože—
Imám', jež rodiče svým dětem udělují. Máť dvojí, nejvýš blahodárný
vliv, a s-"cejak na dětz; tak z na rodiče.
1.

Vzhledem na děti.
Duch sv. dí ústy moudrého Siracha: »Požehnání otcovo
utvrzuje domy dětí.“ (3, 11.) A sv. Ambrož ujišťuje: »Kdo od ro
dičů je požehnán, jest i od Boha požehnán.: Zajisté kratčeji a
krásněji nemůže býti vyjádřeno působení a moc požehnání rodičů
než jak uvedenými slovy řečeno. A právě tak pravdou také: ,kdo
od svých rodičů není požehnán, není od Boha požehnán-; vždyt
rodičové jsou zástupci božími a Bůh zajisté v nebi potvrzuje, co
jeho zástupcové na zemi rozvazují nebo svazují. Jako říkáme: »na
božím požehnání všechno záležíc, podobně můžeme vším právem
říci: »na požehnání otce a matky všechno záleží-, poněvadž otec
a matka jsou zástupci božími. Tot zajisté jest velikou útěchou pro
rodiče, kteří ví, že jejich pravé štěstí a pravá radost nespočívají
v tom, že mají bohaté děti, nýbrž že mají děti dobré. Všímněme
si tedy nyní, jaký blahodámý vliv má požehnání rodičů na jejich
děti !

a) řoželznání rodičů naplňuje

dz'čům.

děti posvátnon úctou k ro—

Drahé matky, vězte, že v takovém domě, kde rodiče dítkám
žehnají, váží si děti rodičů svých více nežli v onom domě, kde se
tohoto požehnání dětem nedostává. Dle zevnějšku ovšem není roz—
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dílu mezi domy těmi jako není rozdílu mezi člověkem pokřtěným
a nepokřtěným; a přece jeden dům od druhého liší se nesmírně.
Ten zbožný zvyk, že se požehnání každodenně uděluje a přijímá,
působí ůplnou změnu v onom vzájemném poměru mezi rodiči a
dětmi. Zehnající rodiče stojí tu před dětmi jako skuteční zástup
cové boží, jako kněží rodinného domu, jako udělovatelé nejen při
rozeného, nýbrž i nadpřirozeného požehnání; kdežto rodičové,
kteří svým dětem požehnání svého neudělují, jsou od dětí pova
žováni jen za představené, za živitele a dobrodince, za otce a za
matku. ó kéž by křesťanští rodičové toto měli vždycky na pa—
měti !

Když Svým dítkám žehnáte, pak k vám dítky pohlíží jako
k zástupcům božím. U vaší ruky vidí ještě jinou ruku, ruku boží,
která “vaši ruku vede a svým požehnáním doprovází; vidí ve vás
kněze, kdykoliv k požehnání ruku svou jim na hlavu kladete; zdá
se jim, že přinášíte jakýsi druh oběti, když je sv. křížem zname
náte a je takto sjednocujete s tím nejsvětějším Beránkem božím
na kříži, který se denně za nás obětuje ve mši svaté Proto dítku
ctihodným jest dům onen, kde se žehná; jest tak úctyhodnýmjako
chrám Páně. Slova žehnajícího otce a žehnající matky jsou mu
slovem božím; klín rodičů, na němž malé dítko denně přijímá
požehnání rodičů svých, jest a zůstane mu vždycky svatým jako
svatým jest oltář. Hle, s takovou posvátnou úctou vzhlíží. dítě na
své žehnající rodiče!
b) Požehnání rodičů lzla'sá dětem jejich důstojnost a jest jim
často záchranou,
jistý kněz tázal se jedenkráte malého chlapce: »Čí pak jsiřc
Hoch, vida před sebou velebného pána, pozdvihl ruku, poznamenal
se sv. křížem na čele, ústech a prsou. řka: »Ve jménu OtceiSyna
i Ducha sv.< Milé matky, zajisté krásná odpověď, kterou jistě
anděl strážný tomu dítku byl vnukl. A právě tak tomu jest.
Kříž, kterým rodiče své dítky žehnají, praví každému požehna
nému dítěti: »Ty náležíš nejsvětější Trojici boží; ty jsi dítkem
Otce nebeského, jsi bratrem a sestrou“ ]ežíše Krista, Syna božího;
jsi chrámem Ducha svatého.v Zdali pak ono dítko nebude po celý
den žíti pod dojmem tohoto svatého požehnání? Zdali v době po
kušení nepřijde mu na mysl, že čelo jeho poznamenané sv. křížem
nemá býti pokáleno žádným hříchem, že božímu dítku se nesluší,
aby lhalo, klelo, špatné řeči vedlo; že by bylo hrozným, kdyby
jako bratr, sestra Ježíše Krista a živý chrám Ducha sv. ztratil ne—
vinnost !

A toto znamení sv. kříže, jímž rodiče denně znamenají čela
svých dětí, v budoucnosti nikdy nevymizí beze stopy. I kdyby do
růstající dítě přišlo snad na bezcestí, kdyby pobloudilo apokleslo,
hluboce pokleslo: pak jistě vzpomínka na žehnajícího otce, na že
hnající matku vytrhne ze záhuby jinocha idívku; žádná vášeň
nemůže onu vzpomínku úplně zahladiti; požehnání rodičů přivede
pobloudílé dítě opět na cestu k Bohu. Krásně o tom píše hrabě
de Maistre: »Znamení sv. kříže, tento odznak spásy, jejž matka
Rádce duchovní.
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synovi na čelo vtiskuje, nebude nikdy žádnou nepravostí úplně
vyhlazeno. Jest to jistě to nejlepší, co mateřské srdce milovanému
dítěti může dáti; jest to modlitba a ochrana proti nebezpečenství
a proti peklu, jest to skutečně božské znamení lásky. Ani nej
laskavější polibek, ani nejsladší slovo nevyváží moc tohoto pože
hnánílc
Milé matky, užívejte toho překrásného a svatého obyčeje pilně
při výchově svých dítek, a sice hned od jejich kolébky, nebot jim
přinese jen štěstí a požehnání. Pamatujte si, že takové dojemné,
byt i na pohled nepatrné úkony působívají mocně v letech po
zdějších, v hodině nebezpečí a pokušení; ano již často jediná vzpo
mínka na kříž té milé ruky matčiny vytrhla syna, vytrhla dceru
ze zkázy a záhuby, do níž se jižjiž řítili.

:) Konečně onen okamžik, kdy rodiče udělují dětem své po
žehnání, bývá pro ne okamžikem radostným, jehož použivají, aby
rodičům zjevily lajemstvz' srdce svě/zo.
Když syn nebo dcera v Srdci svém pociťují hlas boží, který
je volá, aby se rozhodli pro nějaký stav a zvláště chtějí-li vstou
piti ve stav manželský: nenalézají jiné důvěrnější a posvátnější
chvilky, aby svým rodičům sdělili, k jaké důstojnosti Bůh je volá,
jako onen okamžik, když otec nebo matka svatým křížem svolá
vají na ně požehnání boží, které je má provázeti a síliti v životě
budoucím.
_

II.

Vzhledem na rodiče.
Udílení požehnání má také blahodárný vliv na udělovatele
a za tou příčinou vám dnes poukáži zejména na tři spasz'telne'účinky
jeho. -—

a) Paže/mání rodičů je páska, která rodinný krb s oltářem
a rodinu s Bohem spojuje.
Oltář a domácí krb, rodina a Bůh nesmí býti nikdy rozdvo
jeny. jistý otec, který každodenně žehnal svým dítkám, chodil
také každodnnně na mši sv. Byv otázán, proč tak činí, odvětil:
»Musím si ráno od Pána Boha přinésti požehnání, které dětem
večer budu udělovati.: A pravdu měl tento zbožný otec, neboť
ve mši sv. má svůj pramen nejen každé požehnání, nýbrž i pože
hnání rodičů. Na tuto pravdu nesmí rodičové nikdy zapomínati,
nebot jen živé přesvědčení o pravdě této bude je spojovati s Bo
hem. Ci bylo by možno, aby otec a matka, kteří svým dětem
denně žehnají, byli odcizeni tomu, iehož místo zastupují, a aby
důvěrně nepohlíželi k tomu, jehož milují a jehož znamení lásky,
t. j. sv. kříž vtiskují na čela svých miláčků? A kdyby snad tací
rodiče přece byli vlažní u víře, kdyby z lehkomyslnosti nebo z bázně
lidské opomíjeli služeb božích a přijímání sv. svátostí: pak jistě
ten zbožný zvyk požehnání přivede je opět na cestu křesťanského
života.
Představený jistého ústavu vypravuje, že vždycky, kdykoliv
otcové přivedli tam své syny na vychování, žádal jich, aby při

_51_
loučení svému dítěti udělili ještě požehnání svého. Tu slzy jim
vstoupily do očí; pozdvihli třesoucí se ruku k otcovskému pože
hnání a při tom jako blesk pronikla je vzpomínka na zbožný život
jejich mládí, na jejich důstojnost jakožto zástupců božích a brzy
po té klečeli před oltářem Nejsvětějšího a vykonávali upřímně
sv. zpověď. Hle, požehnání bylo onou páskou, která je opět spo
jila s Bohem!
Ale nejen v ohledu náboženském, nýbrž iv o/zledu mravním
působí požehnání blahodárně na život rodičů. Požehnání připo
míná rodičům nejen že jsou zástupci božími. že jsou králi a kně
žími ve své domácnosti, nýbrž že také hodně mají tento úřad za—
stávati a za tou příčinou že nutno, aby se sami cvičili v těch ctno
stech, kterých požadují od svých dětí. Bylo by možno, aby ústa,
která vyslovují slova požehnání, hned opět klením a řečmi pohor.
šlivými byla zuesvěcovánař
zajisté nikoliv!
o) Požehnání rodičů je dále páskou posvátnou, která otce a
matku ve věčné věrnosti, v dokonalé lásce a svornosti spojuje.
Znamení kříže připomíná jim denně tu posvátnou přísahu,
kterou sobě před oltářem Páně učinili, že si vespolek až do smrti
věrni zůstanou, tu přísahu, která požehnáním kněze byla posvě
Cena a potvrzena. Ten kříž, jejž rodiče dětem na čele činí, volá
k nim samým v době pokušení: »Kterak bys mohl porušiti věr—
nost? jak těžkým hříchem bys se obtížil: nepokojem. neštěstím a
zavržeuímlc Ten kříž na čele dítek připomíná manželům onulásku
a svornost, kterOu sobě před obličejem božím slibovali; majít býti
jedno jako je kříž pevně v jedno Spojen, aby před Bohem alidmi
jako jediný a nerozlučný celek žili. A zvláště k manželi volá
Kristus Pán s kříže svého: »jako já jsem na kříži lásku srdce
svého vyčerpal za ubohé lidstvo, podobně miluj i ty manželku
svou, jednej s ní jako se sobě rovnou, měj útrpnost s jejími křeh
kostmi a pečuj o ni; ty jsi sice hlavou rodiny, ale manželka tvá
jest srdcem jejím a proto ji miluj jako srdce své!.
a) Požehnání rodičů jest konečně posvátné pouto, jež rodiče
i děti objímá.
Ti rodiče, kteří denně svým dětem žehnají, jsou neustále
upozorňováni, že jejich děti jsou také od Krista vykoupeny a pro
nebe stvořeny. Za tou příčinou svých dětí nikdy nepovažují za
břemeno, nýbrž za »požehnání boží-, jak se říkalo již ve Starém
Zákoně. Řekněte samy, milé matky, není—ližskutečně požehnáním,
když počet oslavenců v nebesích má býti rozmnožován, neboť
i dítky mají býti jednou svatými v nebi. Proto ten kříž, jímž ro.
diče čela svých dětí znamenají, volá k nim: »Pryč s tou úzkost
livostí, kterak své děti vychováte a uživíte! Na božím požehnání
všechno záleží! Bůh vám pomůže, abyste své dítky, jeho miláčky,
dobře zaopatřili a obšťastnili! Neprohřešujte se proti požehnání na
dítkách, nebot byste těžce hřešili proti Bohu a připravovali byste
si časnou i věčnou zkázulc A opět volá k nim sv. kříž: »Vaše
dítky mají býti svatými v nebi; zajisté těžký úkol, kterému byste
zadost neučinili, kdybyste je beze mne vychovávali, avšak jest to
*
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sladké břímě, jestliže denně před mým obrazem budete se s nimi
modliti. Když děti a rodiče společně se modlí, budou jistě blaže
nými; ale nikoliv ti, kdož se nemodlí. Lehkým a sladkým jest
vychováváni dětí, jestli jako rodičové vodíte je do školy kříže a
jestli jim do ruky dáte sv. kříž, jenž by jim byl oporou na pouti
jejich životem vezdejšímlc
Milé matky, poukázal jsem vám dnes na onen spasitelný
vliv, jaký má na rodiče i na děti požehnání, jež rodiče dětem svým
udělují. Zajisté drahocenný a důležitý jest účinek jeho! Proto,
když av kříži naše spásaa, i vy v kříži požehnání hledejte a za—
jištujte spásu časnou i věčnou sobě i svým dítkám jakož i vašim
rodinám. Amen.

Emanuel Šavra'a, kaplan v Litomyšli.

Promluva ke katolickým pannám.
Tělesná práce ochranitelkou čistoty.
Milé panny, víte dobře, že člověk má tělo i duši. A tu, jak
duše, tak i tělo jeho musí se přičiňovati o zachování nevinnosti.
Tato duševní práce záleží ve snaze ustavičně, aby si člověk do
konale osvojil ctnosti: pokory, poslušnosti, bdělosti, mírnosti, ne
vinnosti, zbožnosti atd. Leč i tělo má povinnost, aby duši, která
v něm přebývá a je oživuje-chránilo a v jejích snahách podporo
valo; zvláště pak i te'lu dlužno pečovat, aby duše v něm přebýva—
jz'oz'byla čz'sta a neposkvrněna, ano, aby stále v čistotě prospívala.
Činnost tělesná nazývá se prací,- zajisté všecky údy těla našeho
jsou stvořeny a uschopněny, aby konaly práce, jež stavu člověka
jsou přiměřený. Práre je take' údělem křesťanské dívky a panny ;
a tato práce tělesná má z' vám býti ochranz'telkou čistoty vašeho
srdce. Proto dnes o této práci, katolické dívky, budeme zbožně
rozjímati.
Pracovatz' musí každý člověk, neboť právě člověk jest ku
práci stvořen. Zvířata nepracují v pravém toho slova smyslu, poně
vadž tělo jejich není k tomu uzpůsobeno. Pták—má křídla jen
k létání, ryba má ploutve k plování; ale jediný člověk celou po—
stavou svého těla jest uschopněn, aby pracoval, neboť, jak dí

Písmo sv.: »Člověk je stvořen ku práci jako pták k létání.: To
jest prvním základním zákonem božím, jejž Bůh vyslovil v ráji,
řka k prvním lidem: »V potu tváře sve'jisti budeš chléb svůj!
Taktéž apoštol Páně dí: >Kdo nepracuje, at také nejílc
_
Milé panny, není třeba říci, že práce, která je údělem všech
lidí, je také vaší povinností. To ví každá z vás. Avšak dnes
vám chci vložiti na srdce, že z obzvláštních důvodů jest práce tě
lesná pro každou z vás povinností velikou. A proč asi? Mohl
bych říci: Mnohá z vás je ve službě, nebo vaši rodičové mají
doma hospodářství; tu jistě musíte pracovati až do únavy. Ale
já znám ještě jiný důvod. Vy jste nejen dívkami pracujícími, ale
jste také katolickými pannami; jako počestne'panny máte dra/zo
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cenný poklad, jejž vám svěřil Bůh, máte totiž čistou, nevinnou a

neposkvrněnou duši. Vaší povinností jest nyní, abyste poklad
tento nejen opatrovaly, nýbrž i 'o neporušenosti si zachovaly.
A k tomu vám má dopomoci práce tělesná.
Milé dívky! Uvedu od: do dvou rodin. V první rodině po
znáte lásku k práci a z ní plynoucí požehnání a zásluhu práce;
v druhé pak uvidíte zhoubu a kletbu zahálky.
První rodinou vzornou bude nám sv. Rodina nazaretska'.
. Tam jest dům mravenčí píle a neúnavné práce. Hospodářem
jew. _7osef,který byl tesařem. Pracuje den ze dne. přičiňuje se
od rána do večera, jsa zaměstnán při svém těžkém řemesle. Ho
spodyní je tam nejsv. Panna Maria. Vidíte ji hned u krbu do
mácího, hned s jehlou v ruce, hned u stavu tkalcovského, hned
přísti a soukati. Tot skutečnost, byt o tom Písmo sv. ani zmínky
nečinilo, jelikož toto zaměstnání bylo úkolem žen hebrejských;
a Panna Maria zajisté nečinila výjimky, ba ona byla jistě nejpil
nější a nejsvědomitější při práci své. A Pa'n Yežíš pracoval také:
Hned byl po ruce své nejsv. Matce, hned zase v dílně svého sv.
pěstouna. Velice dobře to vyjadřuje Písmo sv., pravic krátce
o Spasitelí našem, že »byl jím poddánc.
O jak vznešené a svaté byly tyto tři osobyl S obdivem
bychom patřili na ten klid a mír, na tu svatou spokojenost. na
ten tichý život, jenž v této rodině panoval, s obdivem bychom
pozorovali, kterak všichni prospz'oalz'milostí a svatosti, jakož i za'
slunamz' před Bohem i před lidmi!
Nyní ostupme do rodiny druhe', do rodiny zahaleče. Zde se
nepřičiňuje ani muž, ani žena, zde nepracují ani dětil
A coje toho následkem, popisuje nám v Pismě sv. moudrý
Šalomoun: :Přes pole člověka lenivého šel jsem a přes vinici
muže blázna: a hle, všechno porostlo kopřivami a trní přikrylo
svršek jeho, a ohrada kamenná byla zbořena.: Přísl. 24, 30. Kte
rak pak to asi vypadalo v domě tohoto muže a v celé jeho do
mácnostj? jaký nepokoj a nespokojenost, hádky a různice vládnou
tam? 0 jak mnoho hříchů neustále se tam rodí! A to vše je
dílem (: ovocem zahálky!
Milé dívky! Kterou asi z těchto dvou rodin byste-si zvolily
za vzor k následování? Zajisté že pohled do sv. Rodiny naza
retské naplnil vás milou radostí a povzbudil vás, abyste zahořely
i vy vroucí láskou ku práci a touhou, abyste zakusily i vy po
žehnání, zásluh a štěstí z práce plynoucího. A“ toho štěstí budete
i vy účastnými. Pokoj a spokojenost rozhostí se ve vašem srdci,
horlivost ve službě boží, zalíbení v dobrém, láska k modlitbě,
trpělivost v trampotách: to budou ona spanilá kvítka, která
z práce za pomoci milosti boží ve vašem panenském srdci se roz
víjí; prací přemůžete snadno mnohá pokušení a vyhnete se mno
hým nebezpečím, jež ohrožují vaši nevinnost a čistotu srdce!
.
i mám vás ještě varovati před smutným osudem lidí, ži
jících v domě člověka zahálčivého? Mám vám říci, že zahálka je
počátkem a matkou všech nepravosti, že v srdci člověka lenivého
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roste jen trní a bodláčí, že se tam vzmáhá plevel hříchů, ano, že
zahálčivý a milosti boží zbavený život byl by hrobařem vaší ne
vinnosti? Toho mi není třeba, poněvadž vím, že se této nepra—

vosti poddati nechcete a nemůžete; vždyt práce a námaha jest
vaším povoláním a životní potřebou. Avšak dlužno říci: Pracujte,
ale pracujte vz'dychy dobře, t. j. pracujte neustále v duchu sv.
Rodiny nazaretské; a dále: pracujte i vy v duchu hajz'cuosti jako
činili ůdové sv. Rodiny!
Milé panny! S počátku nebylo tomu tak. Prvuz'lide' praco—
vali pro zábavu, pro obveselení srdce, neboť vzdělávali »zahradu
rozkoše: čili ráj, pracovali bez námahy, bez potu, bez umdlení,
aniž by snášeli břímě horka a zimy.
Ale když zhřešili, pravil jim Bůh: »V potu tváře budete
jísti chléb svůj, s namáháním až do umdlení budete nyní vzdě—
lávati půdu a čistiti ji od trní a bodláčílc
Od té doby země není více rájem a práce je trpkou ranou,
poněvadž je trestem, poněvadž je následkem viny, a za každou
vinu musí býti učiněno dosti, aby byla usmířena.
Pohled'te na sv. Rodinu v Nazaretěl Pohledte na Pána uu
šeho _“7ežz'še
Krista!
Přišelt na tento svět, aby celým životem
svým spravedlnost boží usmiřoval za hříchy lidské; a hle, činí to
i svou prací. Kristus Pán se namáha'! je to práce těžká, kterou
po dlouhá léta koná, a tato práce mu mnohou krůpěj potu, potu
krvavého na těle vynutí a tato jeho práce je pokáním, avšak ni
koli za viny jeho, poněvadž on nejsvětější bez poskvrny jest, nýbrž
jeho práce je dostiučměuz'm a poháuim za hříchy naše, za hříchy
veškerého lidstva! V tomto duchu pracují i sv. josef a Panna
Maria a v tomto duchu máte i vy, milé dítky křesťanské, konati
své práce; vždyt i, vy často a těžce pracujete v mrazu i horku,
o hladu a žízni. O jak rád bych vám odpustil mnohý váš stesk
při práci pronesený, ale lépe jest, když s mnohou trpělivostí
práce sve' učiníte zdslužně/šimi jak sobě tak i jiným. Obětujte je
Otci nebeskému na dostiučinění a na usmíření za hříchy své a za
hříchy lidí, jakož i za dobro zanedbané; obětujte je za mnohou
netrpělivost a samolásku, za tak mnohé slovo neužitečné; obětujte
je zvláště za tak muohe' hříchy nečistoty a zvláště za tak mnohe“
nešťastně dívky, které, bud jsouce svedeny aneb z nouze a bídy
se 0ddá\ají a propadají této nečisté nepravosti. Vašepráce každo
denní a těžká budiž tedy pohduim a dostiučiuěm'm ua usmíření
boží spravedlnosti !
Při své práci pohlz'žejte tahe' neustále k Bohu, zvláště každo
denním dobrým úmyslem, jenž má provázeti práce naše. Řekněte
samy k sobě: »MOje práce je vůlí boží; když pracuji, plním vůli
boží, abych mohla se Spasitelem svým říci: »Přišel jsem na svět,
nikoliv abych svou, ale abych plnil vůli Otce svého, kterýž jest
v nebesích.
To budiž vaší první myšlenkou při počátku denní práce:
:S Bohem a ve jménu Páně chci dnes všecky své myšlenky,
slova i skutky tohoto celého dne Bohu obětovati.: Toto předse—
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vzetí, tento dobrý úmysl si také zachovejte. Vždyť máte dosta—
tečný počet kratičkých »střelnýek povzdeckůu, kterými toho mů
žete docíliti, na př.: »Bože můj, všecko z lásky k toběl Bože,
všecko ke tvé větší cti a slávě! Pane, ku pomoci mé pospěšlc

a pod. Vidíte, jest to snadné cvičení, které vaši pozornost k práci
ještě více upoutá a práci vám zpřzjemnz'. Zkoumejme, co bývá
příčinou, že mnohé nad svou prací tolik naříkají a reptají? My
slím, že se nemýlím, když dím: Poněvadž srdce své k Bohu ne
pozdviliují, svou práci mu neobětuií a o pomoc ipřispění ho ne
žáda'í.
JKonečně konejte práce sve' s věrností a svědomitostz' a ne
dbejte pokušení samolz'bostz', kterou býváte lákány, abyste místo
povinné práce raději něco jiného konaly. Rozumí se samo sebou,
že by bylo velikou chybou, kdybyste všedního dne čas k práci
stanovený chtěly věnovati na př. četbě zábavných knih, procház
kám, návštěvám aneb modlitbě sv. růžence, návštěvě chrámu
Páně a pod.
Milé dívky, všecko má svůj čas a ničeho se nemá konati
v čas nepravý, tudíž ani modlitby ne. Říká se, že je čas k jídlu,
čas k dílu — a také čas k modlitbě.
Dle tohoto pravidla nechtěl se říditi jeden mnich, který
kdysi pravil svému řeholnímu spolubratru: >]á chci býti jako
andělé, kteří nepracují, ale jenom Boha neustále chválí a velebí.
I odešel na poušť, kde se věnoval nepřetržité modlitbě. Leč ne
uplynul ani týden a milý mnich vrátil sez pouště k svému spolu
bratru a klepal na jeho dveře. Nežli však tento otevřel, tázal se:
>Kdo pak to je?: — »Jsetn bratr Janlc zní odpověd. — >Ty že
jsi ]anř Vždyť bratr jan jest andělem a nežije více mezi lidmi!
Ale chceš-li býti opět člověkem, pak nesmíš se ustavičně modliti,
nýbrž musíš také pracovati, abys mohl býti živic — » ano,:
odpovídá příchozí, »já jsem chybil, nyní se chci polepšitilc
Křesťanské dívky, chválím vám, kdyz' byste i ve všední dny
toužily po chrámu Páně, po mši svaté, avšak nikoli na újmu
vaší práce, kterou jste na sebe vzaly; to jest, jak soudím, vůle
boží. Proto bych vám byl následující radou: Máteli i ve všední
den dovoleno jíti na mši svatou, s radostí použijte příležitosti tě,
a jestli nikoliv, ochotně poslechněte. V tomto případě vám po
stačí, řeknete-li v srdci svém: »Bože můj. mám touhu, abych
měla účastenství při všech mších svatých, které tobě dnes budou
obětovány; já ti je obětují ke spáse duše své a k potěše všech
věrných dušiček v očistciic Když pak v neděle a svátky jste
zbožně obcovaly nejsvětější oběti, a máte-li odpoledne volno, na
vštivte i odpolední služby boží; musíte-li však zůstati doma, pak
si čtěte ve zbožné knize nebo se pomodlete sv. růženec. Tako
výmto způsobem velice bohumile vyplníte vůli boží: »Modli se

a pracuj/<
Když tedy, milé dívky,- při svých pracích budete se říditi
těmito zásadami, pak i vás požehnání a láska boží bude provázet
a ke své radosti budete se i vy v ctnostech zdokonalovati; bu

dete Bohu děkovati, že vám práci vykázal k ochraně vašeho pa
nenského života. Ano, práce jest okradou mocnou okolo tě za—
hrady, v níž rostou bělostné lilie nevinnosti, a ochrání je před
zlotřilými útoky, a byt byla ohrada ta často trnitá, jest tím lepší
a silnější, nebot z těchto trnů vyrůstají a vykvétají krásně růže
křesťanských ctností pro život věčný. Amen.
Emanuel Šavm'a, kaplan v Litomyšli.

Pohřební řeč
nad rakví mSgr. Jos. Melouna v Postupicíoh dne 27. března 1907.
»A aj, muž jménem Josef, muž dobrý
a spravedlivý.:
Luk. 23

Drazí v Kristu!

Na letošní pašijový týden budeme se dlouho živě pamato
vati. Náhlá smrt v Pánu zesnulého monsignora tak tklivě připadá
na tento posvátný čas, že maně upomíná na ukřižovaného Spa
sitele, jenž slavil v těchto dnech se svými apoštoly beránka veliko—
nočního, byl ukřižován, umřel i pohřben jest a třetího dne vstal
z mrtvých.
Ve své závěti m. j. napsal váš vysoce důstojný pán k zá
věrce tato slova: »Rodičko boží, sv. Josefe, patrone můj, sv. Mar—
tine, sv. Vavřinče a všichni svatí orodujte za mne, aby radostné
bylo mě z mrtvých vstání.:
eho si tu monsignore Josef Meloun přeje, Pán Bůh mu
dává: Odvolal sluhu svého ve svátek Zvěstování Panny Marie,
Rodičky boží, v oktáv sv. Jesefa, jeho a nebeského patrona, v pa—
šijový týden, kdy i příroda ukládá se v poslední svůj spánek,
aby procitla blízkým jarem, kdy nebe i země pozývají k radost
nému »Allelujac, k společné oslavě vzkříšení Páně.
Smrt monsignorova jest zvláštním údělem jeho života.
Kristus Pán kázal ještě na kříži, monsignore káže ještě
svou smrtí.
Chci vyložiti, co nám káže smrt drahého zesnulého tohoto,
a sice: I. jeho smrt krásná, II. jeho smrt náhlá a III. jeho smrt
spravedlivá.
I.

Massillon, znamenitý kazatel, jeden z nejlepších celého světa,
ukončiv své velkopáteční kázání před králem Ludvíkem XIV., měl
tu čest, že král, pohnut až do útrob hlubokým dojmem kázání,
předstoupil před něho a děkuje za krásná slova, dodal: »Již mnoho
jsem slyšel výtečných kazatelův a byl jsem spokojen s nimi, ale
slyšev dnes vás, důstojný pane, musím říci, že nejsem spokojen,
ale sám se sebou.< -— »1' ai été tres mécontent de moi méme.:
>Tak jako vy mně ještě nikdo do duše nepromluvil. Jak jsem

rád! Děkuji.:
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A byl ještě výtečnější kazatel Bossuet a ten měl vlastnost,
že i byl zastáncem pravdy neúprosným i zase uměl svůj přednes
do nejkrásnější formy přioditi.
Českým naším takovýmto Massillonem a Bossuetem, ovšem
lidovým, byl v Pánu zde odpočívající monsignore Meloun Až_do
posledního dechu života vám neohroženě kázal, a zvláště jeho
krásná smrt jest bez odporu nejsouladnějším kázáním jeho, zeni—
tem jeho pastýřského působení mezi vámi.
Hle, za jakých okolností zemřel: za nejnapjatějších, jaké
kdy na postupické kolátuře byly, a jak je krásně právě svou
krásnou smrtí urovnává, zaceluje, konejší, klidní. Umírá ve škole
po pěkném přednesu žáků, na besedě se všemi téměř sousedy,
naposledy se všemi jako se louče, malých povzbuzuje, chválí,
velkých poučuje, baví'.Jak krásná to chvíle, býti pastýřem uprostřed
shromážděných ovec, poutati jich zájem k vespolnému dobru a
tím i k sobě a k sv. věci, a v náruči svých věrných z nenadání,
na pokyn boží, odevzdati ducha svého do rukou božích! Jak do
jemný okamžik této smrti monsignorovyl ó, buďte Bohu díky
za všecko! O quam bonum, fratres habitare in unum! jako Pán
Ježíš při poslední večeři loučil se s apoštoly, tak monsignor umírá
obklopen svou věrnou osadou před velikonocemi . . .
II.

1 náhlá smrt monsignorova zdobně se vyhranila.
jako bývalý zpovědník byl jsem často vyznamenán nahléd
noutl do hluboké duše jeho a s upokojením dím, že 761etý sta
řeček náš dobře se na svou smrt připravoval. Důkazem jest pří
kladná závěť, t. j. písemní zanechání poslední vůle jeho, vlastno—
ručně jím sepsaná a podepsaná ze dne 9. května 1906.
»Ublížil-li jsem komu nechtě, žádám za odpuštění,: mluvi
tu ke svým spolubratřím kněžím, osadníkům postupickým a
okrouhlickým, děkuje všem za vše dobré, mu prokázané, loučí se
se všemi a nežli dává své poslední upřímné s Bohem, na všecky
ještě po řadě pamatuje a slušné odkazy vám činí.
Nezabíhám snad, prozrazují-li, že monsignore pamatoval na
kostel obnosem 1500 K, na mše sv. za sebe, rodiče a sourozence,
na chudé v Postupicích darem 200 K, v Okrouhlici 100 K, v ro
dišti svém Ouněticích 200 K, slavným spolkům dobrovolných
hasičů v Postupicích daruje 200 K, v Milovanicích 100 K, v Če
lívě 100 K, spojených řemesel a živností v Postupicích 100 K,
na chrám sv. Víta v Praze 200 K, jiným pěti vlasteneckým spol
kům 1) po 100 K, Ustřední Matici školské 200 K, polévkovému
ústavu v Postupicích 100 K atd.
Tak náhlá smrt vašeho předrahého pana faráře nikterak
nepřekvapila, ona učí nás, jaki nám každému jest pamatovati
') Družstvo »Vlastc v Praze, Lize tiskové v Praze, Školským bratřím
v Bubenči, Růžencové výrobně v Praze, slepcům na Hradčanech.
'

včas na poslední věci člověka, žíti s Bohem v míru, míti po—
řádek a s důvěrou očekávati povelu nejvyššího Pána svého, ne—

vědouce dne ani hodiny, jak tu každý ještě dlouho budeme.
O buď s Bohem duchovní, spravedlivý otče náš!
III.

Rázovitá povaha důstojného, vysoce váženého kmeta a kněze,
monsignora Melouna, vašeho nezapomenutelného veledůstojného
pana faráře a vikáře, konsistorního rady a rytíře řádu císaře
Františka Josefa I., tajného komoří Jeho Svatosti papeže Pia X.,
projevovala se hlavně dvojím význačným zjevem: nezadati svým
právům stavovským, osobním a vlasteneckým a neublížiti nikomu
v ničeml Monsignore byl až úzkostlivě spravedlivým, samostatným,
starostlivým, byl ideálním, vzorným duchovním, pěstoval vědu až
do smrti, jako s apoštolem mohl zvolati u věcech víry: »Dobrý
boj jsem bojoval, víru jsem zachoval, naposledy složena mi jest
koruna spravedlnosti, kterouž dá Bůh všem, kteříž milují jej.<
Spravedlivý z víry živ jest, justus ex Fide vivit, tak sprave
dlivě byl monsignore Meloun živ po celý život svůj. Narodil se
dne 30. července 1831 v Ouněticích u Jič'na, prožil své mládí
v nejlepším kruhu rodinném ještě se 4 bratry a 3 sestrami, stu.
doval celé gymnasium v Jičíně (1847—1854), vstoupil do semi
náře vPraze (1854—1858), kaplanoval ve Vepřku, Velvarech, Ko
jeticích, Postupicích, po osmi letech kaplanování stal se farářem
v Okrouhlici (1867—1883), kde byl 16 let, načež'byl jmenován
farářem v Postupicích (1883—1907) a povyšoval ve vyznamená—
ních státních a církevních. Každému tkví ještě na mysli skvělá
slavnost připínání mu rytířského kříže řádu císaře Františka Jo
sefa 1. dne 30. listopadu 1898. Jen že zřídka kdy bylo viděti
monsignora chlubiti se svými zásluhami. Naopak lidové jeho smý
šlení a nikdy neukvapený jeho střízlivý názor na skutečný život
člověka osvědčovalo jeho křesťanský způsob života až do smrti.
Jak horlil v kázáních, ve zpovídání, v rozhovoru s lidem a j.“
pro sv. věc víry a křesťanských mravů! Bezúhonný mravně a
finančně, jako hospodář šetrný a moudrý, jako farář podle srdce
božího odchází dnes na čas od nás, aby na věky se radoval.

Doslov.
Odchází od nás kněz vzácných darů ducha isrdce, ne
únavný hlasatel slova božího, dobrý rádce ve stavbách, v hospoo
dářství, lékařských věcech, jeho lidové amonium, t. j. brčko za—
pálené a přiložené k nozdrům, jímž před samou smrtí účastníkům
zdravotnické besedy se byl tolik zamlouval, jako prostředkem
pro umělé dýchání, zůstane dlouho ještě v paměti posluchačů.
Bohužel, nebylo lze jemu samému s úspěchem posloužiti na pro
dloužení života, ukázala se léta jeho, dobila poslední hodina jeho;

Pán nebe a země žádal od něho neodpustitelnou daň, s kterou
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na nás na všecky dříve nebo později se chystá, 'a tak nebylo
mcnsignorovi ani popřáno dožití se svého zlatého, t. j. 50letého
jubilea kněžského a stříbrného jubilea 25letého farářování v Po
stupicích, jež příštím rokem by se bylo současně dovršilo.
Spěcháme, abychom malým činem dnešní tak mohutné účasti
dali důkaz neochvějných citů pro úctu a lásku i vážnost k ze
snulému a doufáme, že i v tom ohledu předešel nás všemohoucí
Bůh, aby ctihodnému kmetu urychlil požívání věčného jubilea,
jak tušiti dává pašijovy' týden a krásná, byt náhlá, ale sprave
dlivá jeho zbožná smrt.
Nad rakví monsignorovou cbtějí milé školní dítky oživiti
v sobě pamět slov Páně: »Necbte maličkých přijíti ke mně, ke
Kristu, a nebraňte jimlc, chtějí rodičové zapamatovati si na vždy
třikrát opakovaná závětní slova jejich pana faráře: »Pomněte, ne
zapomeňte: Jablko daleko od stromu nepadne.:
Tak umíraje monsignore ještě kázal; Bůh mu dej za to a
Rodička boží za vše radost věčnou a světlo věčné at mu svítí,
at odpočívá ve svatém pokoji. Sv. ]osef, ochránce šťastné hodinky—
smrti, budiž s námi vždycky! Amen.

LISTY VĚDECKÉ.
»Náš křesťanský

odkaz.<<

Vyňal a přeložil Josef hrabě : Berchtoldů.

HLAVA XIV.

Věčný výhost zavržených z nebe není nesrovnatelným
s bozskou Spravedlnosti a bozským milosrdenstvim.
Proti žádnému článku víry křesťanské nebylo tak prudce
útočeno jako proti učení o věčném trestu. ]est prohlášeno i osvěd
čenými křesťany jako nespravedlivým a krutým, a ve sporu s na
šimi p_ojmy o božské dobrotě.
Ze zjevení prohlašuje věčné vyloučení zavrženy'ch z království
nebeského, o tom nelze rozumně pochybovati, a pročež nebudeme
šířiti o předmětu tom řeči se stanoviska písem svatých.
Spasitel náš, stavě proti sobě budoucí odplatu spravedlivých
a bezbožny'ch, praví: »I půjdou tito do trápení věčného: ale spra—
vedliví do života věčného.: 1) Trvání trestu a blaženosti prohlašuje
se stejným. Nuže, jako se připouští věčnost blaženosti, tak také
věčnost trápení. Sv. Pavel dí: »Zjevníť jsou skutkové těla, jenž
jsou smilství . . . vraždy, opilství, a těm podobné věci, o kterýchž
vám předpovídám, jakož jsem prve pravil, že kdo takové věci činí,
království božího nedojdou.< „)
Můj hlavní cíl v přítomné hlavě jest dokázati, že toto učení
není nesrovnatelným se zdravým rozumem, nebo s našimi pojmy
o božské spravedlnosti a dobrotě.
Uvedu tento důvod, na nějž obyčejně kněží poukazují, do
vozujíce tuto pravdu: Ten trest, praví, jest spravedlivým, jenž jest
v poměru se zlobou či mravní ošklivostí urážky. Leč věčný trest
jest v poměru se zlobou či mravní ošklivostí hříchu, jenž jest
urážkou boží: tudíž pokuta věčného trestu jest spravedliva. Zloba
každé urážky závisí hlavně od hodnosti uraženě osoby, a od zvlášt
ních vztahů, jež panují mezi urážcem a uraženým, takže, čím větší
“r'n'Š—M—aí.xxv.,
46.
*) Gal. v., 19—21.
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jest důstojnost uraženě osoby a čím světější povinnosti jsou poru
šeny, tím větší jest zloba urážky.
Leč důstojnost Boba, jejž člověk hříchem uráží, jest neko
nečna, a povinnosti, jež člověk, urážeje Boha, poruší, jsou nej
světější. Uzavírají tudíž, že zloba či mravní ošklivost hříchu ta
největší jest, jež myšlena býti může; a že tudíž právem zasluhuje
největší ze všech trestů.
ježto tento důkaz asi nebude se zdáti přesvědčujícím obyčej
nému čtenáři, nechám jej stranou, a spokojím se jiným důvodem,
jenž, jak se domnívám, každé nepředpojaté mysli se zamluví.
Písmo praví, že nic poskvrněného nevejde do království bo—
žíhol) a že pouze čistí srdcem vstoupí na horu Hospodinovu a
státi budou na místě svatém jeho. 9) Tato zjevená pravda rovněž
zřejma našemu rozumu. Neboť pojem náš o svatosti boží ao jeho
věčném stánku žádá, aby obyvatelé nebeského království jeho
prosti byli všeho mravního poskvrnění; aby hříšník vyloučen byl
z nebe tak dlouho, pokud poskvrnění trvá, a aby tudíž, má-li na
sobě věčný stav hříchu, na věky byl vyloučen z království ne
beského.
Představme si člověka, jehož život oddán jest ukájení smysl
ných požitků, jehož bůh břicho jest, jehož mysl hýří v obrazech
prostopášnosti, jehož srdce odcizeno je Bohu a zákonu jeho: Dejme
tomu, že zemře při jedné z těchto prostopášností; i připustíme
zajisté, že při rychlém přechodu z časného života do věčnosti ne—
jde očistným soudem božím, aby hodným se stal života věčného.
Spánek smrti nezmění náklonnosti jeho srdce. A zrovna tak jako
ujištění máme, že blažené nese do budoucího života povznesení
duše, láska k Bohu, a snaha po dobru, kráse a pravdě, jež do—
dávala jim síly v hodině smrti: tak také otrok rozkoše probudí se
na věčnosti, zatížen jsa vášněmi špatně stráveného života: »Coelum,
non animum mutant, qui trans mare currunt.: Zrovna jako ti, již
plují přes moře, mění podnebí, ne ale své náklonnosti: tak také
pluje mořem života člověk smyslný, přistane u břehů věčnosti
s touže myslí, kterou měl v tomto světě.
jen lítost může nyní smířiti jej s Bohem. Leč co jest lítost?
Nemíní se tím každý druh zármutku. Lítost a zármutek nejsou
záměnné výrazy. Lítost vždy zahrnuje zármutek, leč zármutek
neobsahuje Vždy lítost. Pravá lítost není závistným kormoucením
bezbožných: »již kormoutiti se budou bázní hroznou a diviti se
náhlosti nenadálého spasení: spravedlivých, »říkajíce sami u sebe,
želíce a pro úzkost ducha lkajíce: Tot jsou ti, jižto nám byli
někdy k posměchu & za přísloví potupy. My nesmyslní měli jsme
ŽÍVOÍleliCh za bláZDOVStVla konec jejich za bezectný: aj, jak jsou
POČYCDÍmezi syny bOŽÍ. a mezi svatýmí jest los jejich. Zbloudili

jsme tedy s cesty pravdy, a světlo spravedlnosti nesvítilo nám:
a slunce rozumnosti nevzešlo nám. Ustali jsme na cestě nepra—
1) Zjev. XXI.
=)Žalm XXIII, 3.
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vosti a zahynutí. a chodili jsme po cestách neschodných, cesty
pak Páně neznali jsme. Což nám prospěla pýcha? Aneb co nám
spomohla chlouba s bohatstvím? Pominulo to všechno jako stín
a . . . . my v zlosti své strávili jsme se. Tak mluví v pekle ti,
kteříž zhřešili.. ')

Vzpomínka na uplynulé nepravosti přivede ovšem mnohé
ku spasitelné lítosti, jako stalo se Magdaleně, marnotratnému synu
a lotru na kříži; leč my víme z denní zkušenosti, že mnohé jiné
to zatvrdí.
A opět, lítost není pouhé hození pláště přes srdce, jež zů
stalo zkaženým, jako kdyby prohnilá hromada pokryla se sněhem.
Lítost jde z vnitřku. Značí upřímný žal nad přestupky, ježto
nelíbí se našemu Stvořiteli, změnu srdce obrácení se kBohu,
“touhy po svatosti, »bez níž nikdo neuzří Boha.c 9)
Srdce se nepohne bez hybné síly. Kde však hříšník, jenž
vstoupil na věčnost, najde páku, jež zdvihla by jej z kalu, do
něhož se svalil? Kde najde onen vliv, jenž vnukl by mu svaté
žádosti? V sobě ne, nebot pramen srdce jeho jest otráven a žádný
nový živel síly nepřidá se duši jeho, jakmile vkročí z časnosti na
věčnost. V jeho okolí nenacházíme žádné pomoci, nebot druhové
jeho jsou mu rovni. jeho jediná naděje tudíž jest v Bohu. Leč kde
jest základna této naděje, když noc života přešla, a den věčnosti
se rozbřeskl? Spása není vrozeným právem, nýbrž darem božím:
»Milost boží jest život věčný v ježíši Kristu, Pánu našem.: “)
Leč dárce má plné právo předepsati podmínky, za nichž
nezaslouženývdar jeho se přijímá, a trvání času, mimo nějž nelze
ho dobýti. Ze předepsal pak jisté podmínky a jistá omezení,
zjevno jest z jedině pověřené zprávy, již máme v jeho zjevení
daném člověku. Podmínka je, aby člověk představil se jako svatý
a prosebník, oděný rouchem nevinnosti nebo lítosti. Zatvrzelý
hříšník postrádá obého, ačkoliv byl by býval mohl vše míti k žá
dosti své. 'Stojí na prahu věčna, oděn jsa v cáry hanebnosti, bez
nejmenších nároků na božskou spravedlnost nebo boží milosrden
ství, bez jiskry lásky v srdci svém k Pánu, jenž z lásky jej stvořil,
ba ani bez nejmenšího citu, jenž v souhlase by byl s životem oby
vatelů nebeských. jest pak s podivenlm, že uvržen je do temností
zevnitřních?
Bůh předpisuje dobu zkoušky, mimo níž dveře milosrdenství
jsou uzavřeny. Slovo »zkouškac má v sobě jakési omezení. Ze čas
zkoušky, t. j. včas příjemný<,*) pokud dán jest, abychom činili
»dobře všechněmc,5) a tak bojovali o závod, abychom dosáhli
uneporušitelné koruny-,“) jest omezen v tomto životě, ujišťuje se
často, nebo naznačuje v písmě sv. V podobenství o boháči a La
') Moudr. V.
*) Žid. XII., 14.
a) Řím. VI., 23.
I., 10.

')I. Kor. IX, 25.
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zaru Abraham praví: »jest mezi námi a vámi veliká propast
utvrzena, aby ti, kteříž chtějí odsud k vám jíti, nemohli: ani od
onud sem přijíti.: ') Tato slova vypovídají nejen o místním roz
dělení mezi svatými a zavrženými, ale též o nezměnitelnosti jejich
příslušných stavů. V podobenství o desíti pannách pět jich jest
připuštěno a pět zavrženo, aby nikdy -více se nevrátily. V podo
benství o koukolu a pšenici praví se, že Pán náš »shromáždí pše-
nici do obilnice své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelnýmc 2).
V podobenství o muži, jenž vyveden byl od hostiny, poněvadž
přišel bez roucha svatebního, neslyšíme nikdy, že by opět byl
došel milosti. Všechna tato podobenství potahují se nade vši po—
chybnost na království nebeské. A zjevný závěr, jejž z nich činíme,
jest, že rozsudek mezi dobrými a zlými po oddělení jest konečný
a neodvolatelný.
Leč řeknete: Není-li trest nespravedlivým. ježto zločin spá
chaný v krátké mezeře časové jest stihnut věčnou odplatou?
Odpovídám, že v trestním právu všech vzdělaných národů
není přibližného poměru času mezi urážkou a jejím trestem. Za
vraždu neb jiný zločin spáchaný v okamžiku vášně soudcové naši
nejen zbavují člověka jeho přirozeného života, společnosti, přátel
a příbuzných, douucujíce ho, aby trávil život s jinými provinilci,
ale odsuzují jej mnohdy ik smrti. Zdaž nelze na tento trest
híeděti jako na věčný, ježto, an zločin jest odpykán, život přece
nelze více vrátiti: Jestliže tento zákoník dochází veřejného schvá
lení, jakožto potvrzení společenského pořádku, jak můžeme zváti
nespravedlivým u věčného Soudce, navždy-li vyvrhne z města bo
žího a společnosti svatých rouhače, kteří prohřešili se proti vzne
šenosti zákona božího? jsou to obyčejně provinilci, kteří v posměch
uvedli zákon, a kteří byli potrestáni za porušení jeho, a kteří nyní
trestní právo naše odsuzují jako příliš přísné; a pouze ti, již zvedli
válku proti Bohu jsou těmi, kteří zovou jej krutovládcem. Mathe
matické pravdy nejsou nikdy popírány, ježto neodporují našim
náruživostem, leč mravní a náboženské pravdy se popírají, ježto
často staví se proti přirozeným našim náklonnostem.
Připouštím, řeknete nyní, že trest jest snad spravedlivým, leč
jak lze jej srovnati s pojmy o božské dobrotě?
ůh ovšem jest nekonečně milosrdným, ale jeho milosrdenství
nemůže pohltiti ostatní jeho vlastnosti. Nemůže býti v odporu
s jeho spravedlností, jeho svatostí a tím mravním pořádkem, jejž
ustanovil v tomto světě. Čím více ceníme dobrotivost, pravdu,
čistotu a mravní přímost, tím větší máme odpor k protivným ne
ctnostem. Nuže, Bůh, jehož láska k ctnosti nezná žádných hranic,
musí samou přirozeností své podstaty míti nezměrnou ošklivost
ke každé mrzkosti, a proto nikdy nesmíří se s hřfšníkem, pokud
tento dobrovolně lpí na hříchu. Bůh raduje se ne z utrpení svých
tvorů, nýbrž z projevování svých věčných vlastnosti.
[) Luk. XVI., 26.
*) Týž m., 17.
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A opět, Bůh jest v pravdě milosrdným, leč nikdy milo
srdenství své člověku nevnucuje. Nikdy nečiní- násilí naší svobodné
vůli, kterážto jest drahocenným, avšak nebezpečným darem. On
v pravdě žádá sobě spáSy všech lidí, 1) ale rovněž žádá si, by vůle
člověka zůstala svobodnou. Žádá si tudíž naší věčné spásy každým
prostředkem nedostatečným ke zničení svobodné vůle. Dává milost,
aby lmul naším srdcem, ne, aby je nutil. Bůh nechce, aby někdo
zahynul, ale aby všichni k pokání se obrátili. 5') Leč kterak lze
nám nadíti se spásy, schází-li pokání? Pokorným a zkormouceným
srdcem nepovrhne; leč není-li srdce ani pokorné, ani zkormou—
cené, čeho lze čekatiř Hlasy po odpuštění slyší vždy, ale což,
není-li slyšeti nikdy těchto hlasů. A odporuje—li člověk stále vo
lání otcovské lásky, jest mu jen sebe kárati za následky. Jestliže
ten, jenž se topí, odepře chopiti se ruky svého zachranitele, sám
jest zodpovědným za tento nešťastný skutek. A nechá-li se kdo
strhnouti raději proudem vášně své, než aby naslouchal vnuknutím
milosti, sám se musí pokárati. Marnotratný syn nikdy nečinil vý
čitek svému shovívavému otci, leč sobě jen za veškeru bídu, jež
sledovala prostopášný jeho život.
Nikoho nenapadlo nikdy říkati, že Bůh jest nemilosrdným,
stvořiv některé živočichy jako divoká zvířata místo jako lidské
bytosti. Jak tedy možno míti jej za krutého, dopouští-li, aby ně
kteří lidé trvali v té mravní zkáze, do níž samovolně se uvrhliř
A jestliže odboj hříšníkův v tomto životě nikdy není proti milo
srdenství božímu, proč viniti toto, trvá-li odboj ten i v životě
budoucím?
Nikdo nebral v pochybnost dobrotu boží při věčném za
vržení padlých andělů, ač nikdy nebyli podrobeni tito druhé zkoušce;
proč tudíž ukazovati na jeho milosrdenství, dostane-li se vzpur
nému člověku téhož podílu po častých neúspěšných výstrahách
a zkoušce celého života?
Velikým jest omylem domnívati se, že když milosrdenství
boží nezná žádných hranic, může zahrnut jím býti každý bez vý
jimky i ohledu na jeho zásluhy nebo schopnosti, dobýti si jich.
Láska boží, ač v sobě nekonečná, jest konečnou ve svých úkazech.
Míra sdělení jejího jest odvislá od schopností přijímatele. Slunce
osvítí tisíce pokojů tak snadné jako jediný. Leč aby proud světla
vnikl dovnitř, jest třeba, aby okenice byly otevřeny. Otevrou—lise
jen z části, vnikne do pokoje méně světla. Zavrou-li se okenice
úplně, bude v pokoji temno Týmž způsobem jako Bohu se líbí,
aby všichni lidé na povrchu zemském vyhřívali se ve výsluní jeho
milosrdenství, předpokládáme-li, že srdce jejich jsou otevřena oži
vujícím paprskům, nevnutí nikdy lásku svou do jediného srdce,
jež uzavře se oproti němu.
'
I tvrdím nyní, co zdá se snad pravdě nepodobným, leč co
jest pravdou, že byl-li by připuštěn do nebe člověk špatného
1) [. Tim.

11., 4.

=; 11. Petr. m., 9.

—65—
života, nebyl by tam šťastným a že by tudíž nebylo žádným mi
losrdenstvím zváti ho tam.
Společnost jej obklopující, hovory, jež se vedou, chvály boží,
jež se pějí, práce, jíž se zabývají, vše bude mu úplně nesouhlasné,
odporné stavu jeho mysli. Bude se cítiti zrovna tak osamoceným
jako padlá žena se cítí v kruhu zbožnýcb dívek, nebo rozmařilý
mladík donucený bud povinností nebo zvykem, aby účastnil se
služeb božích, pro něž nemá žádného srdce. Podstatná podmínka
štěstí jest býti srdcem při tom, co nás těší. Vepřík cítí se štast
nějším, váleje se v blátě, než když volno je mu pobíhati dle li—

bosti k0mnatami windsorského zámku.
Nebe jest zajisté místem nekonečných radostí, leč pouze pro
duchovní mysli. »Tělesný pak člověk nechápe těch věcí, kteréž
jsou Ducha božího; nebo bláznovstvím jsou mu, a nemůže jim
rozuměti, protože mají duchovně posuzovány býti.c') Nebeský
kraj nezmění mravní povahu člověka. Nesděluje duchovního života,
ale spíše rozvinuje a šlechtí jej, zrovna tak jako zdravá květina
roste a rozkládá se pod tvořivým teplem letního slunce. Vystavte
diamant světlu, a bude propouštěti stkvělé paprsky ; vystavte kus
jílu, a zůstane te nným a neprůhledným. Zrovna tak »budou spra

vedliví jako slunce stkvíti se v království Otce jejich—1:3)ale světlo
tváře boží nikdy nepronikne a neosvítí duši, jež nemá žádného
základu duchovního života, leč jest »ze země, zemskác.3) A proto
apoštol přidává: »Toto pak pravím, bratří: že tělo a krev krá
lovstvím božím vládnouti nemohou, aniž porušitelnost vládnouti
bude neporušitelností.: ')
Konečně řeknete: jsou-li nám brány lítosti otevřeny až do
posledního vzdechu života, stačí-li jeden kon pravého žele na vy—
mazání hříchu a smíření s Bohem. nesmíme-li domnívati se, že
málo lidí bude ztraceno a že velké množství dojde spasení?
Šťastným řízením ani písmo ani církev nikdy vážně nevyslo
vila se o poměrném počtu vyvolených a zavržených, ač mnozí
spisovatelé činí důsledky na té i oné straně. Daleko budíž
ode mne, abych vykládal nepříznivě stránku milosrdenství. Dej
Bůh, aby veliká většina křesťanů, ano i lidstva konečné došla
spásy!
Leč opatrnost káže a žádá, abychom ve věci, týkající se
našich věčných zájmů, zvolili bezpečnější cestu, abychom »střízlivě
a spravedlivě a pobožně živi byli na tomto světě, očekávajíce
blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele na—
šeho ]ežíše Krista, kterýž dal sebe samého za nás, aby nás vy
koupil od všeliké nepravosti.: ") Střídejme zbožnou péči se sy
novskou důvěrou, na jedné straně konajíce :s bázní a s třesením
') I. Kor. XIl.. 14.
“) Mat. XIII., 43.

'; I. Kor. XV., 47.
') Tamže, 50.
5) Tit Il., 12—14.
Rádce duchovní.
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spasení své,: 1) a na druhé přistupujíce :s doufáním k trůnu mi—
losti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost k příhodné
pomoc:.: 2)

Otázka Honoriova.
Její vznik, dějiny a význam.
Pojednává Frant. Gája.

Hlavními podporovateli názorů Pighiových stali se Bellarmin
a Baronius, mužové slavní ve vědě theologicko historické. Vytvo—
řili umělou budovu hypothes, jimiž dokazují, buď že všecky pa
mátky Honoriovi nepříznivé jsou změněné a vůbec podvržené,
nebo že Otcové na sněmu byli oklamáni.
První mínění rozvíjí Baronius. Hefele nazývá jeho názor
»critica mordax<.'") Správně označuje základ Baroniovy hypothese
slovy: »Listy Honoriovy jsou naprosto orthodoxní a správné.(
2 téhož přesvědčení vychází Bellarmin, jak poznati lze z vý—

roku: »Hos patres, deceptos ex falsis rumoribus et non intellectis
Honorii epistolis, immerito cum haereticis communerasse Hono
rium.- *) Za nepravé považuje toliko listy Lva II.
(3) Druhý tábor obhájců katolických měl v čele slavného hi
storika, jana Garniera (? 1681), který podkládal VI sněmu ta
kový smysl odsuzovacího výroku, jaký představují listy Lva II.
Jen pro mimovolnou podporu herese prý byl Honorius od
souzen. Klíč k rozřešení otázky domníval se najíti Garnier v ob—
vyklém později vyznání víry nově zvolených papežů: »Honorius,
qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit,c a dle toho
exegetoval odsouzení Honoriovo, ovšem se značnou umělostí.
Našel hodně přívrženců, jako Natalského Alexandra, Pagiho,
Baluzeho a jiné, ale též stará methoda, které užil bibliothekář
Anastasius, kardinál Turrecremata a v XVII. stol. ]. M. Kario
philus, neupadla v zapomenutí. Obnovil ji s úplným zdarem
r. 1675 dominikán Fr. Combeňs, nejzdatnější pracovník v oboru
řeckých dějin své doby. Vydal spisy sv. Maksima, a tam, označiv
obsah názoru Kariophilového, připojil slova: »Haec Honorii anti
quis nota defensio, haec probata.:
0 století později rovněž výtečný znalec východních povměrů
Josef S. Assemani, rodem ze Syrie,'ale bytem později v Rímě,
zavrhl interpretaci Garnierovu »I—Ionoriumin VI. synodo non ut
haereticum damnatum fuissec, nadobro, poněvadž: »Clara sunt
synodi VI. verbac, dle nichž anathema nebylo od sněmu v tom
smyslu rozuměno, v jakém vyslovil je Lev II. Sněm svou sentencí
dopustil se chyby, kterou Lev lI. nikterak nepotvrdil, nýbrž
1) Filip. II., 12.

*) Žid. Iv, 16.
3) Hefele, III, 273.
4) Grisar: Paralipomena, S. 678 Zeitschr. f k. Theologie. 1887.
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opravil (corrigens temperansque) »Nihil m illis epistolis (Honorii),
quod haeresim sapiat..
jen nevraživosti a závisti tehdejších Řeků oproti Římu musí
se onen výrok přičítati.
ještě jinými a jinými způsoby byla akta VI. sněmu vyklá—
dána. Na začátku XIX. stol. stal se oblíben, zvláště u Němců, li
berálnější a povolnější výklad spletité záležitosti. Honorius dle
toho, nebo vlastně listy jeho zasluhovaly skutečně tak příkrého
odsouzení pro své heretické elementy. Byla v nich: 1. užita here
tická formule »is'v3ělnyac a 2. zavržena. orthodoxní formule
»óú—o
švěgyuau. Ač tedy byl základní názor Honoriův základ jeho
argumentace a tím on sám orthodoxním, pravil Hefele v prvém
vydání svých »Konciliengeschichtec, přece synoda, majíc před
sebou heretické listy jeho, mugila je odsouditi a rovněž jeho osobu,
poněvadž heretických prvků nikdy neodvolal. ')
Podobného názoru byl Dóllinger, jak za vatikánského sněmu
ukázal. Znáti tu jasně princip gallikonismu: »Ccncilium oecume—
nicum supra papamc, jenž byl v Německu před vatikánským sně
mem velice rozšířen. Také bludné smýšlení o papežské neomyl
nosti, kterou uznávati nebo potírati považovalo se namnoze za
rovnocenné, 2) přivedlo mnohé učence na liberální cesty.
Nechybělo ovšem ani před vatikánským sněmem vynikají
cích mužů, kteří neomylnost papežskou hájili, její definici jako je—

diný prostředek k upevnění autority proti vzmáhajlcí se anarchii
provésti usilovali, a Honoria tolik obviňovaného na úkor vážnosti
Apošt. Stolice hájili. Známý jest zvláště Schneemann svým spi
sem nAbhandlungen iiber die Honoriusfragec [z r. 1864 dovozuje,
že katolická věda největšími zástupci svými prohlásila Honoria
za prostého všeho bludu proti víře, ač připouštěla, že tento papež
posunul heretickou vlnu mohutně v před; 3) Podrobným rozborem
dogmatickým a srovnáním listů Honoriových se Sergiovými do
splvá k témuž výsledku.
Od doby theologa Assemaniho byl Schneemann zase první,
jenž starému výkladu listů Honoriových 1odsouzení jeho ve smyslu
Lva II. získal ve vědě více půdy. Zároveň byl onomu názoru
průpravníkem brzkého vítězství. Neboť pokus jeho se zdařil. S li—
berálním směrem byl sveden boj krátký, ale prudký. Došlo
k němu na sněmě vatikánském.
Proti dogmatu o neomylnosti papežské vystoupila část bi—
skupská pod běžným názvem »minoritní strana-. ') Všichni pro
hlašovali, že neomylnost papežskou uznávají, toliko definici její
že považují za neoportunní.
Když jim však nastal boj s majoritní stranou, nové dogma
žádající, dali se strhnouti vášni a užívali důkazů, které prohlášení
jejich se přlčily a přímo neomylnost papeže potíraly.
')
')
:)
')

Hefele, III. 269.
Granderath, II. 262.
Schneemann, 16—38.
Granderath, II. 264.

Otázka Honoriova poskytla jim, jak obyčejně, podpory.
Žádná jiná episoda z dějin nebyla tak často a důkladně projedná—
vána od obou stran.
Mezi opposičníky byl též známý historik Heíele, tehdy bi
skup rottenburgský. Na odůvodnění svého stanoviska vydal před
18. červencem, kdy neomylnost papežská byla slavnostně prohlá
šena, spisek, nadepsaný »Honorius a šestý všeobecný sněm-. ')
»Listy Honoriovy jsou heretické,c prohlásil a uvedl důkazy, jako
v »Dějinách koncilůc, o nichž jsme se už zmínili. Navržená však
formule nového dogmatu restringovala neomylnost papežskou
pouze na výroky »ex cathedra: pronesené, privátní vylučovala.
A Hefele neváhal potírati i tuto. Praví: »Honorius zřejmě chtěl
dáti dogmatickou deňnici, jak viděti ze zlomku druhého listu:
Ceterum, quantum ad dogma ecclesiasticum pertinet. . . propter
simplicitatem hominum non unam vel duas Operationes deňnire,
sed utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas,
cum alterius communione operantes atque operatrices conňteri
debemus.c ")
Podivná však hra osudu, když vlastní zbraň učence Hefeleho
poráží! Jeho thesi úplně se příčí slova Honoriova: >N0n unam
vel duas operationes dq/ínire debemus.:
Dále pokračuje Hefele: Honorius heretický výraz skutečně
jako pravidlo víry předepsal slovy: >Proto vyznáváme také jednu
vůli ]ežíše Krista.: — Ale zase tentýž list, totiž první, mu odpo
ruje další větou: »Hortantes vos (Sergium), ut unius vel geminae
novae vocis inductum operationis vocalrilum aufugiatis.:
Od které doby, tážeme se, značí thortari- totéž, jako »de
ňnirecř Pokus Hcfelův. dokázati, že Honorius ex cathedra sta—
novil blud, nezdařil se tedy! Nezdařily se podobné snahy ani ji
ným, ač mnohem bouřněji vystupovali.
'
S celou váhou ohnivého charakteru potíral neomylnost
zvláště abé Gratry, člen francouzské akademie. Byl vlastně ná
strojem Dóllingrovým.

Výrazy jeho a způsob psaní přesahují snad svou vášnivostí
všecky dosavadní spory o náboženských otázkách. >Tu není více
vědy, ani rozumu, ani dalšího vysvětlování, ani pozornosti, to jest
omámení a opilost, při níž není možno různé věci rozeznávati,<
nebo: >Znáte v dějinách nějakou otázku, která by byla tak zne
uctěna lží a špatným úmyslem podvodníků? Opakují, jest to
otázka, kterou klam úplně rozežírá ( Tak píše o biskupech majo—
ritní strany a o neomylnosti samé, přidávaje, že celá škola ob
hájců církve i svatých a učených lidí byla oklamána vášní něko
lika zlotřilých spisovatelů : a)
.) Theolog. Quartalschr. 1894. S. 13: Napřed vydal lat spis »Causa
chorii papae: v Neapoli (řím. tiskárny činily opposici překážky). potom
německý text v Tůbingen (1870), v němž zavrhuje odvážně these Peunachiho.
“) Mansi, X1. 57 .

') Granderaíh, II. 522, 532.
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O záležitost Honoriovu zápasil Gratry s orleánským bisku
pem, Deschampsem, iuvedl na doklad hořejších obvinění ono
faktum, že po VIII. stol. byl jmenován Honorius v brevíři mezi
odsouzenými. potom však škrtnut, jen aby souverenita Říma byla
zachována.
Co o této výtce souditi, víme už z předešlého. jméno Ho—
noriovo dostalo se do brevíře z papežské kroniky, psané nekri
ticky a doslovně podle aktů VI. sněmu bez ohledu na potvrzení
Lva Il. Ulohou opravné komise za Klementa VIII. bylo odstraniti
z brevíře historické nepravdy.
Právem tedy odstranila i nepravdu, že Honorius byl hereti
kem. Vyčítá-li Gratry podvod a klam, můžeme mu specielně
ještě odpověděti s Deschampsern, 1) že podvod tím nikterak spá
chán nebyl, poněvadž brevíř není sbírkou historických památek.
Pro druhý oporný bod — heresi Honoriovu — bylo Gra
trymu dostatečnou příčinou faktum, že Vl. sněm Honoria jako
heretika odsoudil.
Snad gallikanismus měl na něho takový účinek, že stvrzova
cích listů Lva II. si ani nevšímai. Ale přes všecku vášnivost a bez
ohlednost protestu svého podrobil se Gratry hlasu církve, když
neomylnost papežská byla slavnostně definována. Pomocník jeho
Dóllinger bojoval, žel Bohu, zatvrzele dále.
(Pokračování)

Několik slov k úvaze kazatelů.
Podává R. S.

V jednom z prázdninových čísel »Volné Myšlenky: nacházejí
se slova: »Kázání jsou vzorem nelogičnosti a přeházenosti myšlen
kové.: Nad tímto paušálním obviněním a odsouzením jsem se
zamyslil. Zaslouží duchovenstvo tuto výtku? jisté nikoliv; ducho
venstvo jest si vědomo důležitosti, kterou kazatelna má, a snaží
se, aby, pokud jen možno, požadavkům doby vyhovovalo. Ale
dostane-li se mu občas takového ne právě jemného a spravedlivého
upozornění, není na škodu. Takový štulec vzbudí vážné myšlenky,
posilní chuť k práci, osvěží lásku k svaté povinnosti. Přítomné
řádky vyvolala slova výše uvedená. Nepodávají ovšem následující
úvahy ničeho nového, jen připomínají to, co každý kazatel sic ví,
ale co třeba občas v paměti obnoviti. Snad v mnohém z laskavých
čtenářů naleznou tyto řádky ohlas a roznítí horlivost: to jich
účelem.
Představme si častěji duševní disposici našich posluchačů.
Vzpomeňme na svá studentská léta, ano i na některé dny ze se
mináře! V jakém duševním rozpoložení jsme přicházeli na exhorty?
Suďme dle sebe! jakého jest třeba úsilí, aby kazatel povzbudil,
zájem pro svatou věc vyvolal! S myslí lhostejnou, zabývající se
záležitostmi světskými, nepřipraveni, více ze zvyku, někdy z ješit
') Granderath, Il 540.
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nosti -—jsmet přece i my leckdy svědky, kterak naši osadníci
primos accubitus elígunt Luc. 14, 7 — někdy proto, že tam jdou
vykonávat svoji povinnost (učitelé, státní úředníci), někdy z jiných,
neméně světských příčin (mladí lidé obojího pohlaví) přicházejí
lidé do domu božího, anoněkdy ise zlým úmyslem, aby kazatele
pozorovali —- a těm kažtel

Naše doby zajisté jsou časem. o němž sv. Pavel Timotheovi
psal: »Zdravého učení nebudou snášeti, ale podle seje/z žádostí
budou shromaždovati učitele a od pravdy zajisté sluch odvrátí a
k básním (: lžím) se obrátí.: Il. Tim. 4, 3—4. jak třeba. abychom
těmto nemocným, kteří nemohou zdravé/zo učení snesli, podávali
účinného léku. Kolikráte do roka recitujeme při mši svaté slova:
Praedica verbum, insta opportune, importune: argue, obsecra, in—
crepa in omni patientia et doctrina II. Tim. 4, 2, opus fac evan—
gelistae, ministerium tuum imple II. Tim. 4, 5, tolikráte nám naše
povinnosti připomíná sv. Pavel, a přece snad leckteří slova sice
vyslovujeme, ale smysl jich nám uchází! Jak důležito: »kaž, vy—
bízej, at vhod — nevhod, pros. žehři ve vší trpělivosti a pravdělc
Těm nemocným třeba podati zdravého pokrmu, ne prázdných slov,
ne otřepaných frasí, ne kolikráte opakovaných věcí.
Proto je třeba vždy důkladné pizjúmvy. Aby tato dokonalá
byla, připomeňme si častěji, co nás všechny čeká. soud. Dico
autem vobis, quoniam amne verbum aliasum, quod locuti fuerint
homines, reddent rationem de eo in die iudicni. Math. 12, 36.
Nejsou také kázání naše někdy verba otiosa — slova prázdná?
Jak těžké bude odpovídání z těch slov našich, před kterými celá
shromážděné obec křesťanská prosí o přispění Ducha sv., která
konáme ve jménu církve, pro Christo legatione fungentes, tam
quam Deo exhortante per nosi II. Cor. 5, 20. Každému křestanu
platí slova Spasitelova: Ex verbis tuis enim iustificaberis, et ex
verbis tuis condemnaberis. Math 12, 37. Což teprv kazatelilř
Žádný advokát nespolehne se v důležité soudní při na okamžitý
nápad při řeči samé, nespokojí se s povrchní přípravou, nýbrž
teprve po zralé úvaze mluví. Věc, již my zastáváme, je nekonečně
důležitější; jedná se o spásu duší nám svěřených. Buďme zvláště
při choulostivých časových thematech opatrní, neextvemporujme
ani tehdy, nabyli—lijsme již jisté zběhlosti v řečnění. Rádový ka—

zatel dobrého jména konal v jistém českém kostele promluvy.
Snad neměl dosti času k přípravě, snad se nechal nadšen byv
velkým účastenstvím strhnouti, začal mluviti 5 patra, ale ne dosti
opatrně a důstojně — odborník hned vycítil, že mluví bez přípravy.
Jasná řeč, nedlouhé věty, modulace hlasu, zejména ale poutavý
začátek a průhledný konec jsou požadavkem naprosté nutnosti,
chce li kazatel něčeho dosíci — to vše ale vyžaduje přípravu. Va—
rujme se cizích slov, jak jen možno; nemluvme příliš učeně.
Sapientibus et insipientibus debitor sum Rom. 1, 14; non in per
suasibilibus humanae sapientiae ve bis I. Cor. 2, 4; non in doctis
humanae sapientiae verbis I. Cor. 2, 13, bylo heslem sv. Pavlu a
tridentští otcové sess. V. de Reform. cap. II. napomínají: cum

brevitate et facz'lz'tate sermonis. Zesnulý biskup Krásl byl oblíbeným
řečníkem právě pro prostotu a nehledanost řeči.
Nemálo horlivost naši povzbudí, rozhlédneme-li se řadami
nepřátel. Vizme jen »Volnou Myšlenku<<ljaké tam úsilí, jaká ho
rečná snaha. A přece ti lidé nebojují za pravdu, ale za blud a lež,
nemají zaslíbení: Et ego vobiscum sum omnibus diebus, usque
ad consummationem saeculi. Math. 28, 20. A my? V VIII. re
sponsoriu Feriae V. in Coena Domini modlíme se: Vel _?ua'am
mm videtis, quomoa'o non dormit, sed festz'nal tradcre me _?udaez's?
Surgitel Uvažme slova ta! Surgitel
Když jsme se dobře připravili, přednášejme svaté pravdy
s-náležitou sice opatrností, ale beze strachu, bez aszjychu. Abraham
a scta Clara v jednom kázání svém praví: »Na rozkaz Páně strčil
Petr ruku v ústa ryby a nalezl pěknou minci — podobně má býti
i v ústech kazatele pěkná, sněhobílá, stříbrná mince, totiž nepo
rušená pravda: “) Labia sacerdotis custodient scientiam et legem
requirent ex ore ejus. Malach. 2, 7. 'VI'edy: legem, věčné, vážné
pravdy přednášejme svým posluchačům. Rekněme jim i trpké pravdy:
Clama, ne cesses; quasi tuba exalta vocem tuam et annuntia
populo meo scelera forum et domui ]acob peccata forum Isai. 58, 1.
Užijme ale formy pokud jen možno laskavé. Lékař předepíše ne—
mocnému trpký lék, ano i jed, ale oculgruje jej, podá v oplatce,
nechá zapiti vodou. Jsme lékaři duší. Ciňme podobně in omni
patientía et doctrina, s náležitou dávkou prudentiae pastoralis.
Někdy se o nás pokouší malomyslnast. Zatřásla___semi ko
lena, když chtěje mluviti o náboženské výchově a připraviv si
řeč na text: »Ven ze škol vyženou vás: spatřil jsem s kazatelny
při odkládání biretu největšího fedrovatele »volné školy:, jehož
jsem nečekal, mezi posluchači. Jak vroucně jsem se modlil: Veni,
sancte Spiritus — Spiritus fortitudinisl Když jsme se své strany
učinili co možno a o pomoc boží poprosili, neodepře nám Bůh
milosti své—dabitur vobis in illa hora. Math. 10. 19. jako druhdy
sv. Pavlovi tak i nám praví v takové chvíli: »Neboj se, ale mluv
a nemlč; neb já jsem s tebou a žádný nesáhne na tebe, aby uškodil
tobě, nebo mnoho mám lidu v tomto městě.: Skutky ap. 18, 9-10.
Také povznášejí, zušlechťují a k následování vybízejí příklady
slavných kazatelů. Nathan, Jonáš, Jan Kit., Stěpán, Ambrož, Jan
Zlatoústý jak byli neohrožení! Fénelon neostýchal se Ludvíku XIV.
za války o španělské dědictví vyčítati, že ztrácí lásku lidu, že lid
roztrpčuje, k zoufalství a vzpouře ho dohání. A Massillon, jemuž
hned po prvním kázání ve Versailles řekl Ludvík XIV.: »Dokud
jsem jiné kazatele slýchal, byl jsem s nimi spokojen; když jsem
slyšel vás, jsem nespokojen sám se sebou,< odvážil se sheroickou
myslí říci v kázání jeho synu Ludvíku XV.: >]aká hanba by to
pro nás, sire, byla, kdybychom službu pravdy k službě lichocení
a lži zneužívali, kdybychom s kazatelny, která zřízena jest k tomu,
aby i velcí tohoto světa napomenutí byli, nezaslouženou chválu
1) Judas der Erzschelm, Erstes Heft, 5. Kapitel.
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vzdávali, kdybychom se za prodajné otroky ješitnosti a štěstí sni
žovali, místo abychom učiteli králů bylic 1) Ve chvílích, kdy sám
satan nám snad marnost našeho počínání předhazuje, kdy sílu a
moc protivníků víry nad skutečnost zveličuje, vzpomeňme na ty
slavné příklady neohroženosti, na zaslíbení Syna božího a řekněme
si se sv. Pavlem: Vae mihi, si non evangelizawro; běda mně,
kdybych nekázal! l. Kor. 9, 16.

Tedy bratři:
Ministerium tuum imple!
Labora sicut bonus miles Christi! Il. Tim. 2, 3.
Estote fortes in bello et pugnate cum antiquo serpente!
Kéž se na nás naplní také druhý díl té antiphony, již tak
často říkáme: Et accipietis regnum aeternum, alleluja!

Rušení náboženství.
Kterak by se měl duchovní zachovati, když se dozvěděl, že
na jeho osadě se událo rušení náboženství, o tom zajímavou a
praktickou stať napsal dr. ]an Sojka do přílohy F rommeova ka
lendáře pro katolické duchovenstvo na r. 190.
Přihází se někdy, že osadníci oznámí faráři, že to a to ru
šení náboženství se stalo, ale sami při tom před soudem vypoví
dati nechtějí, obávajíce se právem msty vinníkovy. Jistý farář, na
jehož osadě kdosi v hostinci »slyšel zpověď a podával přijímání
z nařezaných rohlíkůc, udal věc soudu. Vyšetřování bylo zave
deno, obviněný však pro nedostatek svědků — kumpánové jeho
všecko popřeli — osvobozen. Nyní si došel k židovskému advo
kátovi, který žádal na faráři pro svého klienta satisfakci; nedo
stane—lise mu jí, hrozil žalobou dle 5 209. tr. zákona. Citovaný
5 stanoví vinným zločinu na cti utrhání toho, kdo učiní na nějakou
osobu udání před úřadem ze zločinu vymyšleného aneb kdo jinou
osobu tak obviňuje, že jeho výpovědi jsou základem buď vyšetřo
vání neb aspoň pátrání. Trest má býti těžký žalář od 1—5 roků,
po případě i 10 let. Farář advokátovi neodpověděl, ten sice ne
žaloval, ale farář není životem jist, protože dotyčný rouhač hrozil
mu zaStřelením.
Takové případy nutí k rozvaze a opatrnosti. Každý du
chovní má v podobné záležitosti ovšem těžké postavení. Mnohdy
»fama crescit eundOc, zaručeného nic neví, svědky těžko získati.
Nečiní-li ničeho, řeknou osadníci: »Nás vybízí s kazatelny, aby
chom se náboženství zastávali a ho hájili, sám však nečiní ničeho.
Učiní-li udání, má z toho, i když vinník odsouzen, jen nepříjem
nosti, poněvadž může býti jist, že ten, kdo k vůli duchovnímu
stál před soudem aneb dokonce přišel do žaláře, neodpustí mu
nikdy (laikovi snad přece někdy) a zanevře na náboženství do

smrti.

') Annegarns Weltgeschichte, VIII. Aufl., 7. Bd., Seite 56, 60, 227.
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Co tedy činiti? Jakousi pomoc podává % 84. trestního pro
cessu, který praví: Všecky veřejné úřady jsou povinny trestné
skutky státnímu zástupci ohlašovati, at je již samy zpozorovaly
aneb od jiných osob o nich zpraveny byly.
Farní úřad je ovšem také veřejným, ale farář, nemoha se
vydati nemilým následkům udání, může dle ministerského nařízení
ze dne 8. listopadu 1855 č. 194 zák. říšsk. postupovati. Zmíněné
nařízení stanoví, že jméno toho úřadu neb té osoby, která trestný
skutek oznámila, pod pečet úředního tajemství padá, a tudíž
jména udavače, i kdyby trestní soud ho zvěděti chtěl, zatajena ::
v tajnosti chováno býti má.
V pádu potřeby mohl by se tedy duchovní obrátiti na po
litický úřad první stolice, t. j. na c. k. okr. hejtmanství; v podání
bez čolka, odvolávaje se na zmíněné ministerské nařízení. připo—
menul by výslovně, že činí udání pod pečetí úředního tajemství,
důvěrně, prosí o zachování jména v tajnosti a o vyšetření události
příslušnými bezpečnostními orgány. Tak by upokojil své svědomí
a učinil by, co vůbec je možno.
Ale i v tomto případě je nutna obezřetnost a opatrnost.
I úředníci jsou lidé, a vzhledem k tomu, že praxe u soudních
úřadů je stále volnější, není vyloučena možnost, že by se obviněný
přece jen dozvěděl, že ho »farář udalc. Tedy nejlépe, možna-li,
takové věci ignorovali,- tím, že někdo přijde k vůli náboženství
do kriminálu, jistě se náboženství nezíská, a kite hřešz'tidobrotou,
než přísnosti.
Poznámka. Z vlastní zkušenosti přidávám toto. Kdysi jsem
měl »socialistickýc výkrop. Se zemřelou osobou jsem den před
smrtí po dlouhé námaze dopoledne vyjednal, že ji odpoledne při
jedu zaopatřiti; ipovoz jsem obstaral. Mezi polednem ji však
přemluvili, povoz vrátili a tak zemřela ta jistá osoba bea zaopa—
tření. Protože se se mnou modlila a byla ochotna dáti se zaopa—
třiti, a jen asi nátlaku podlehla, měla též církevní vykropení.
Učastenství bylo nad obyčej veliké — oslavovali ji proto, že zů—
stala věrna až do posledního dechu. Dříve než jsem mohl nad
hrobem začíti: »Si iniquitatesc. spustil jeden z účastníků pohřbu
socialistickými frásemi prošpikovanou chvalořeč na nebožku. Na
mírnou a laskavou otázku, má-li dovolení od místního faráře na
hřbitově (konfessionelním) řečniti, ani neodpověděl. Abych nevy
volal bouřlivý výstup, čekal jsem, až domluví, vykonal obřady,
šel domů, rovnou k chefovi a oznámil, co se stalo. Ten podal
_zprávuokr. hejtmanství, to postoupilo záležitost trestnímu soudu,
Já měl čest a radost jako svědek setkati se s řečníkem u soudu,
kde se mi skoro vysmáli. Hlavně chtěli věděti, měl-li jsem už
krapáč v ruce; protože jsem ho neměl, vrátili věc hejtmanství,
které prý udělilo řečníkovi »napomenutíc. Ten si potom veřejně
liboval: »Farář a kaplan mne udali, a přece se mi nic nestalo.<
Qd té doby při pohřbech socialistů máme skoro vždy řeči. ale
Jlž moudřejší. Nabyli jsme zkušenosti, že nejde-li to s těmi lidmi

___/4—
po dobrém, z úřadů si ničeho nedělají, a úřady také vskutku
s nimi velice vlídně a mírně jednají. Vždyť víme, co řekl Adler
o Rakousku v cizině. Tedy: Suaviter et prudenter in modo!

XXX

Monismus,novějšímodlanevalně myslících.
Píše Fr. Vaněček.

Jisté choroby ukazují se časem a zachvacují celé vrstvy.
Choroby minulých let nejsou ještě dosti prozkoumány, známe jen
některá o nich fakta.
jako »tanec sv. Víta: zachvátil kraje, tak také určité cho
roby ducha zmocňují se jistých vrstev.
Před 50 lety vydali spisy své materialisté Moleschott a Vogt
a rozšířeny byly v statisících exemplářích, kdežto spisy vědecké
sotva v tisících výtiscích se rozšířily. Dnes se každý soudný směje
vývodům materialistů, že vozdr jest opotřebovaná myšlenka a pod.
nesmysly, které se šířily před 50 lety.
Z historie jsme se ničemu nepřiučili. V přítomnosti řádí
Haeckel se svými záhadami, rovněž tak jako materialisté před
50 lety. jeho spisy »Záhadyc rozšířili sociální demokraté a »volní
myslitelé: v millionech exemplářích které hlavně šířeny i mezi
učitelstvem, aby pomocí jeho podkopávaly se hlavní pilíře: nábo
ženství a mrav křesťanský. Muž Haeckel, který jest na posměch
vědcům a přírodozpytcům, fascin0val svými smělými a drzými
sny tisíce čtenářů. Smějeme se nad drzostí proslulého »hejtmana
z Kopeníkuc, který neměl ani vzdělání, ani práva, neměl ani šat
zevnější jako hejtman řádně upraven, a přece svou drzostí oklamal
obyčejného starostu a stráž, že mu věřili a jej poslouchali. Něco
podobného děje se na poli vědeckém Člověk ve vědě hluboké
neznalý vydá spis, odpirající základním poznatkům vědy, pravý
posměch na vědecké bádání, ale on fascinuje mnohé. kteří se di
letantsky někdy zabývají vědeckými otázkami, a uvěří mu celým
srdcem svým, a přemlouvají jiné, aby stejně s nimi smýšleli o zá
hadách světa. jest to >kopenická historiec v rouše přírodních věd.
Poněvadž v Čechách rozšířeny spisy a náhledy Haecklovy
pomocí sociální demokracie a volné myšlenky, mají tyto kapi—
tolky, jež věnuji v první řadě našemu českému učitelstvu, které
sobě soudnost zachovalo v potopě tiskovin monistických, aby vážně
uvažovalo a soudilo. Věci, o nichž Haeckel a volní soudruzi píší,
jsou nekonečného dosahu; jednajít o věčných záhadách pod
rouškou vědy.
Však »vědac jejich vypadá jako »setnická uniforma: v Ko
peníku.
Ve věcech přírodovědeckých dám slovo toliko odborným
hlubokým vědcům, aby oni svými výroky ukázali nahotu a hlou—
post monismp, jak jej šíří mezi lidem sociální demokracie i volná
myšlenka. Ukolem těchto kapitol jest vyplnění slov: »Abyclzom
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Již nebyli jako mah'čká pacholata,

sem a tam se zmz'tajz'cz',a ne—

točili se každým větrem učení, skrze neš/eehetnost lidskou, skrze
chytrost k oklamám' bludu.: Pav. k Ef 4. 14.

Co jest monismus ?
Všecky systémy filosofické, které zamítají »První rozumnou
PříčinUc, která sama sebou jest a jest jiného vyššího řádu než.
ostatní vše, všecky takové systémy staví své domněnky na před—
sudku, že není žádného rozdílu v přírodě a že není možný rozdíl,
že jest toliko jedna skutečnost, totiž ta podstata, z níž viditelný
svět povstává, která vždy prý byla a existovala se svými »silamie
a jest pramenem všech zjevů. Tento předsudek jest vypracován
Haeckelem v jakési nové >vyznání víryc, které se toliko může
s »vědouc snésti a srovnati.
Haeckel, který si libuje v mnoha slovech, přetvořených
z řeckých, dal tomu svému »systémuc jméno »monz'smusc, od
řeckého slova »monosc (jediný), na rozdíl od nauky »dualismuc,
který praví, že jsou dva řády bytostí, od sebe rozdílných: hmotná
a duševní.
Podle »monistického: učení jest tedy jen jedna věc, kterou
obyčejně nazýváme hmotou a která béře různé podoby —_jako
země, na níž bydlíme, obloha a my sami — to vše jest jen
forma různá téže hmoty jako vlny na kaluži aneb tvary, které
vidíme v ohni. Zárněnami různými může tato zvláštní realita způ
sobiti zjevy, které my nazýváme »myšlenkouc, jakož i »pohyb:,
a tak i »Iliadac aneb »Hamletc jest mechanický produkt toho
vývoje, jako zatmění měsíce a pod.
To jest krátce vyznání Haeckelovo. (Spisz »Vyznání víry
muže vědy<.)
Takováto nauka jest velmi lehounká, když se dává na papír
a do tisku. Důsledky z toho předsudku jsou ovšem dalekosáhlé.
Tytéž součástky hmoty mohou prý tvořiti růži a jindy hřib. a
táž síla může jako blesk zapáliti kostel a jindy jako láska ma
teřská kolébati děcko.
»Vůle lidská svobodnác jest pouhý klam. Tedy také není
rozdílu ve skutcích a zodpovědnosti. »NÍCcjest určeno pro hrdinu
i padoucha. Při smrti chemický proces mění soustavu a přechází
v jinou. Caesar umřel a obrátil se v prach, může zase se promě
niti v papír, který se lepí na okno rozbité, aby vítr ncfoukal j'm—
Tot asi pak stanovisko lidí dávnýcn, kteří chladně udělali
z kůže svého soka buben a z lebky jeho číši svou.
Tyto snářské věci aneb lépe řečeno druh šílenství, by nás
nechaly chladny, dokud nejsou nebezpečny, kdyby se netvrdilo,
že tato nauka je »vědeckou- aneb »fllOSOňCkOUf.

Tu jest právě věda v odporu s blábolením monistů.
Hmota, život, síla, pohyb, cit. účelnost v přírodě, vůle, řeč
a myšlenka, to vše jest jedno podle »monistůc. Co však praví
k tomu věda?
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Kde jsou důkazy? Kde experimenty a zkušenosti? Nikde.
Právě naopak tvrdí a dokazuje zkušenost i věda, jak v následu
jícím bude ukázáno. Svým monismem luští Haeckel vše: život,
pohyb, řeč. Však ptejme se, kterak vědecky to dokazuje?

Co jest věda?
Napřed třeba zjistiti, co jest věda a pak můžeme se obrátiti
k monismu, zda může býti vědou.
Pořád se nám praví, že nesmíme přijímati za pravdu, co
nemůže býti dokázáno. Tu jest naší povinností zkoumati, jak da
lece tvrzení monismu lze dokázati vědecky.
Prof. Tait (Rec. Adv. in Pfys Science, str. 6) praví, že »po
kroky vědy přichází aneb mizí, jak si připomínáme aneb zapo
mínáme, že naše věda musí býti založena úplně na experimen
tecb aneb na vývodech mathematickýcb z experimentů.:
Tyndall praví (Gaynor, The N. Mat. p. 102): »Mužové vědy
prodlužují methodu přírody z přítomnosti do minulosti.<<
Do třetice všeho dobrého praví Huxley (Laysermons, str. 18):
»Muž vědy naučil se věřiti v ospravedlnění ne věrou, ale důka
zem.: Tato krásná pravidla vědy, která si dali monističtí »vědcic
sami, musíme zkoumati na monistech samých, kteří odpovídají
na všecky záhady světa.

Odkud život?
Ta otázka zaměstnávala vždy ducha lidského Smělou o_d
pověď dal Haeckel, že hmota a život jest vlastně jedna věc. Ze
se život vyskytl »samoplozenímc od sebe (tak zv. generatia aequi
voca). Důkazy vědecké praví, že byla kdysi doba, kdy nebylo na
zemi naší života, že byla jen hmota mrtvá, bez života. Později se
zde ukázal život bylinný, živočišný, ano i člověk. Odkud život,
o němž monisti mluví, a i my jsme jeho svědkové?
Virchow na sjezdu přírodozpytců v r. 1887 se vyjádřilo pra
plození ve Wiesbadenu: :Rácli bychom věděli, jak povstal život;
pokus upokojiti naši bádavost dogmatem, že věčně zde žijí by
tosti, ten se vždy zmařil. Kdo tomuto bádavému pudu nemůže
odolati, tomu nezbývá než volba mezi věročlánkem o stvoření a
věročla'nkem o praplození (gener. aequivoca). Zádný z těchto
článků není předmětem bádání.
Byl kdysi začátek života, neboť geologie ukazuje k dobám
ve formaci země, kdy život byl nemožný a kdy se v nich nenalézá
stopy života.: Tedy Haeckel s věčným okruhem života a hmoty
stojí v odporu s vědou, která jasně praví, že byly doby, kdy ži
vota na zemi býti nemohlo.
Huxley (Enc. Brit. Evolution) totéž tvrdí: »je-li pravdou theo
rie evoluční, musila živá hmota povstati z neživé hmoty; nebot
dle této domněnky stav zeměkoule byl kdysi taký, že živoucí
hmota nemohla býti na ní, život nedal se srovnati s jejím plyno
vým stavem.
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A opět do třetice: Tyndall praví (Goynorz The N. Mater.
str. 83) »byl kdysi čas, kdy země byla ohnivá koule, na níž
žádný život nemohl býti.: Odkud tedy život?
Haeckel odpoví lehce: »Kyslík, vodík, dusík, síra a uhlík
to jsou základy života, který změnou jich povstává.c Tak praví,
či lépe řečeno bájí Haeckel.
Však pozorujme chemické processy. Ty se mohou opakovati
do předu i do zadu. Můžeme z kyslíku a vodíku udělati vodu a
vodu rozložiti ve vodík a kyslík. Nemůžeme však učiniti z plodu
květ, z květu poupě, poupě vrátiti do semena zpět. Nová to potíž
a nemožnost pro monisty. Kdyby byl život jen chemický process
(Weltr. str. 15—17 a na jiných místech), pak by se dal chemicky
sestrojiti, jako každý process podobný. To však právě expens
m'enty jest vyvráceno. Nemůžeme sestrojiti zrno klíčící a nemů
žeme květ vrátiti v poupě.
,
Všude vidíme živé vycházeti ze živého, každou buničku sebe
menší vidíme roditi se z buňky živé, zrno ze zrna. Zásada ta,
kterou má náš slavný přírodozpytec Purkyně na svém pomníku

vyrytou v žulu, aby nám hlásala víru'íéhí:
namne vz'vum nisi exo ovo

wšecka živě toliko ze živé/za zárodku.:
Bájky monistů vypráví o hmotě, která oživla, ale nepodávají
výklad, kterak oživla, ani nepodávají experiment, že skutečně oži—
vuje mrtvá hmota v živou.
Všichni ti vědci uznávají, že zákony přírodní jsou stejné všude a
platí vždy. Proto bychom musili viděti dnes právě tak oživovati mrtvou
hmotu. Však nestává ani jediného příkladečku, ani dost malinkého
zdání o něčem podobném. Tedy taký výklad monistický není nikterak
vědecký, ano odpírá přímo faktu všude a vždy osvědčenému:
vše živě jen ze živě/zo
a nikdy z mrtvého pošlo.
Bájky monismu o životě nikdo neviděl, nikdo při nich nebyl
a nikdo rozumně k nim nemůže dospěti, protože vše, co kolem
vidíme, mluví proti nim: vše živé toliko ze živého pochází.
Dle stávajících fakt musili bychom říci: protože všude vi
díme, že živé rodí se toliko ze živého 1) zárodku, tedy nemůžeme
připustiti, že kdy z neživého 2) povstalo samo sebou něco živého.
Však tu slyšíme volně mluviti a mysliti jménem vědy lidi, tvrdící,
že život povstal z neživé hmoty. v níž působilo teplo, chemická
příbuznost (afiinita) elektřina, magnetism a vytvořily všechno živé.
Jak se o tom vědecky přesvědčit? Nikterak. Všechny vědecké
pokusy (Pasteur a jiní) mluví proti takým bájkám pověrečné pavědy.
Když Huxley (angl. Haeckel) mluvil o tomto předmětu, že
všechny důvody mluví pro život ze života, dodal na konec on, že
1) Vědeckým slovem nazývá se tato otázka szgenerzr, život toliko
ze živého pochází.
_*) Tvrzení, že mrtvá hmota oživuje sama sebou — nazývá se Aóz'a—

gmarn.
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však má za to, že se to jednou podaří, to že jest jeho »jíz'asajícká
víme. Tedy ne věda, nýbrž filosofická víra. (john Gerard. Riddle,
str. 52) Pak ovšem nemají práva mluviti jménem vědy, nýbrž
jménem

»í—ilosoňckévíry:.
Stojí pak proti sobě dvě víry: víra křesťanská, která praví,
že vše živé toliko ze živého pochází, a původ všeho života že jest
ve Tvůrci věčném, a druhá filosofická víra, že neživá hmota — se
oživuje, pro což není ani jediného důkazu. Tentýž Huxley tvrdil:
že muž vědy naučil se věřiti v ospravedlnění ne věrou, nýbrž dů
kazem. Zatím však končil svůj »sermonc tvrzením, že jeho Filoso
fická víra ho vede míti za možno »Abiogenesisc. Ne tedy dů
vody a fakta, ale pouhým laciným tvrzením. Proto píše o >bio—
logií: (v Ene. Brit.): »věda nemá prostředků formovati domněnku
o počátku života; my můžeme toliko činiti dohady baz každé vě

decké ceny.: Tak anglický Haeckel. Proto jasně jde na jevo, že
monisté nemohou se odvolávatí na vědu, že by jim dávala za pravdu
o původu života, že jsou to pouhé domněnky bez každé ceny vč—
decké. Faktem vědeckým však jest a zůstává, co Pasteur a Virchow
a j., a i náš Purkyně hájil: »vše živé toliko ze živého zárodec.

Vědecké „pomůcky-' Haecklovy.
Když byla »theoriec monismu v hlavě vymyšlena, tu teprve
shledávány důkazy pro ni v přírodě boží. Podle známých poře
kadel, že čert z nouze lapá mouchy a že tonoucí se chytá stébla,
Haeckel a soudruzi musili také najíti nějaké důkazy pro své tvr—
zení, že hmota oživuje i dnes a že praplození lze dokázati. Tím
přicházíme ku prazvláštní historii »kopenickéc z oboru vědy.
V r. 1868 vydal Haeckel svou »Nat Schópfunggeschichtec,
v níž tvrdí a chce dokázati, že zárodky rozličných zvířat a i lidí
docela jsou souhlasné. Aby tuto z brusu novou vědu dokázal,
dal na str. 242 obrazy vajíček: člověka, opice a psa a poněvadž
vědec musí býti důkladný, tedy na str. 248 dal vajíčka psa, sle
pice a želvy. Skutečně obrázky zárodků dotvrzovaly co Haeckel
tvrdil. _Však nastojte, co se vědci přihodilo. Prof Růtimeyer
v témž roce vyvstal proti Haecklovi a dokázal mu, že obrazce
jeho jsou totožné. že jsou libovolně sestrojeny a generalisovány.
Jinými slovy: Haeckel dal totéž klišé třikrát vytisknout a pod
každý obrázek dal jiný nápis. Na papíře pak podivuhodné sou
hlasily obrazce, jenom že přírodozpytci to nazvali »vědeckým
švindlemc. Nelze se diviti, že po takovéto blamáži byl Haeckel
ve vědeckých kruzích hotov, proto se obracel k publiku, které
nemůže věrohodnost jeho údajů a tvrzení stopovati. Obchod se mu
dařil dobře: spisy jeho šly na odbyt lépe než vědecké spisy vůbec.
Zůstává pravdou slovo Šalomounova, >žehloupých je počet velikýc.
Druhý obrázek vědeckosti monisty podává lipský professor
anatomie W. His. Píše o jiných obrázcích Haecklových, jimiž své
báchorky vědecké dokazovati se snažil. O jeho důvodech píše
lipský anatom (ve spise »Unsere Kórperform etc.c): »pokud se
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týče Haecklových originálů, neváhám tvrditi, že kresby jeho jsou
dílem velice mvěrné, dilem docela vymyšlené.
Vymys'leu jest obrazec 42. prazárodek člověka v podobě po
dešve 40krát zvětšený. Zádný pozorovatel dosud toto stadium
neviděl! a mohl bych dle stávajícího materialu tvrditi, že tak ani
nemůže vypadati, ani také rozměry míti.
Vymyšleuy jsou dva obrazce lidského embrya na str. 272,
na nichž znatelnýměchýřek vykreslen a popsán (Allantois), který
u člověka není.
Vymyšleua jest většina obrazců embryí IV. a V. Ty ukázky
z anatoma Hise stačí, že Haeckel nemůže u myslícího člověka
brán býti vážně.
Hackel jest zručný kreslič a proto nemůže mu pomoci ani
výmluva, že překrouceniny staly se nedopatřením. Zveíičoval, pře
krucoval a vymýšlel obrazce dle své libosti. Závěr rozsudku ana—
toma Hisa zní: »nechť si jiní v něm ctí bezohlednéhowůdce
strany, dle mého úsudku zřekl se svým způsobem boje práva, aby
byl čítcz'u;) kruhu vážných badatelů za rovnocenné/zo.:
To není věda činící závěry z podkladů skutečných, nýbrž
báchorky, které si vymyslil a pak nakreslil.
Kdo ze soudných chce mu dělati publikum?
Tak nesoudí o Haecklovi jen His, ale všichni vážní skuteční
badatelé. Proto Du Bois-Reymond napsal. že chce-li čísti »ro
mányc, že si vezme lepší než jsou spisy Haecklovy. Tyto spisy
báchorovite' mají býti vědeckým zdrojem naše/zo učitelstva?
, Jiný obraz Haeckelůvl Materialisté už před 50 lety toužili
(Vogt, Bůchner) nalézti důkaz praplození, aby své učení odůvod
nili, poněvadž tvrzení jejich bylo samá »dírac. Všechny důkazy
sklamaly.
Tu v r. 1868 učinil anglický Haeckel-Huxley nález a nalezl
pověstného dnes

,.Bathybius Haeckelií,“
kterého nazval z úcty k Haecklovi. Na dně mořském v hlubokém
severním atl oceánu nalezena »prabuňkac dle báchorek monisty
Huxley a Haeckela měl vznikati život z hmoty neživé. ]ásání na
straně monistů bylo veliké, ale velmi krátké. Haeckel .prabuňkuc
popsal v -]enaiche Zeitschm a také k vůli vědecké úplnosti illu
stroval. V lahvičce mu zaslali »prabuňkux, nad níž se radovali.
V r. 1876 však dokázal a demonstroval Vogel na sjezdu pří
rodozpytců v Hamburku, že ta oprabuňkac jest praprostá rosolo
vitá sádra a nic — více!
Bathybius Haeckelii ovšem byl na několik let přijat i do
učebnice pro střední školy. Měla jej i učebnice Fričova jako
důkaz kopenických kousků z věd přírodních. Ted odstranili toho
»hluboživcka- z knih jako blamáž ztřeštěných vědců.
Tato blamáž diskreditující vědu přírodní jest také výstrahou,
že nedokázané theorie nepatří do učebnic.
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Proto Virchow v r. 1877 ve své řeči »Die Freiheit der
Wissenschaften im modernen Staat: věcně a klidně dává výstrahu,
aby do školy vnášeny byly thearz'e evoluční, které dosud nejsou
majetkem vědy
Z tisíce výborných věci přirodozpytců nebyla přeložena do če
štiny ani jedna, za to bezcenný škvár směšného a kompromito
vaného Haeckla a Huxleye byly do češtiny přeloženy. Podobnou
prací náš lid není vzděláván, ale ohlupován, nebo se mu staví na
oči prokázaný nesmysl, který však jest s to jej mravně zdivočiti.
Podobnou blamáž utrpěl fanatický monismus se svým
»eozoon canadensec, které neexistuje a ukázalo se jako obyčejná
neorganická látka.

Ze spisu Krausova.
Ve znamenitém spise Krausově: >Der Kampf gegen die
Verbrechensursachenc piše autor v kapitole V11. 0 profylaxi
v oboru náboženském. V poznámkách pod čarou dává dobře
miněnou výstrahu, kterouž zde klademe. Píše o příčinách pádů
a poklesků. mezi nimiž uvádí i familiernost s dětmi.
Na str. 58. a 59. piše: »Bei diesem Anlass móchte ich noch
eine Warnung. die mir die Erfahrung diktiert, an die Herren
Konfratres richten: Der Katechet in der Schule bleibe immer
funí Schritte, besser noch zehn Schritte entfernt von seinen Kin—
dern! Fast alle Vergehen der Geistlichen (und der Lehrer) gegen
5 174 Ziff. 1 RStGB. haben ihren Anfang in der Nichtbeachtung
dieser Vorsichtsmassregel. Man náhert sich den Kindern, sitzt auf
die Bank oder in die Bank zu ihnen, kneift und streichelt und
tšitschelt, lásst sie zu diesem und jenem Zweck — zuerst ohne
jegliche bose Absicht — sogar aufs Zimmer kommen, und siehe:
der Versucher naht, und der F all ist vollendet! Lieber sollen die
Schul- und Christenlehrmádchen sagen: -Unser Herr Kaplan oder
Pfarrer macht aber immer ein so strenges und ernstes Gesicht,<
als: »Er hat mich so arg gernlc Sapienti sat. — Noch eins:
Das Reichsgericht hat entschieden, dass der Geistiiche als »Lehrer<<
und seine Christenlehrschůlerin als »Schůlerc im Sinne desě 174
Ziff. 1 50 lange betrachtet und behandelt werden, als das Mild
chen die Christenlehre tats'áchlich besucht, und wenn dies bis
zum vollendeten 21. Lebensjahre gesc'hehen wiirde.:
Neni zajisté praxi nedobrou, jíti do školy v taláru a zacho
vati všecky předpisy paedagogické, jak byly dány na základě
mnohaletých zkušeností. Poněvadž listy socialistické dovedou
každého komára zveličiti na velblouda, dejme si záležeti, abychom
jim neposkytli ani komára.
Spis Krausův skýtá mnoho vážných myšlenek pro pastoraci
a lze doporučiti ke studiu. Autor využitkuje ve spisu všecky své
zkušenosti z dlouholeté správy duchovní v trestnicích. jeho rady
maji cenu vždy.
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Fr. Vaněček.

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle Vánoční.
Pohled na nový rok a celý život minulý.
»Zestarala ve dnech mnohých.:
Luk 2, 36.

Zestárlí byli Simeon a Anna, ale také bohatí na ctnosti
a spravedlnost. Proto dostalo se jim dnes té milosti, že mohli
popatřiti na novorozeného Spasitele a vydati chválu o něm. Býti
bohatým na léta, nepostačuje; ale býti zestárlým ve ctnostech
a zbožném životě, to jest čestnou korunou, jež má ceny u lidí,
ale mnohem více u Boha. »Nebo stáří ctihodné není tím, že iest
dlouhověké.: čteme v knize Moudrosti, »že měří se počtem let;
ale šediny isou smysl člověka, a věk starý, život neposkvrněnýc
4, 8. A proto v životě svém můžeme čítati jen ta léta, která jsou
dobře a ctnostně strávena. :]enom ten den počítej ku svému ži
votu,< volá Eusebius z Emesy, xkterý duši tvé přinesl užitkuic
Rok kloní se pomalu ku konci.
Kolik dní celého roku do opravdy můžeme počítati, jež
jsme strávili ku své spáse; kolik dní jest ztraceno, poněvadž byly
hříchem znesvěceny! Kolik dobrých dní mám toho roku, kolik
zlých) Na tu otázku musíme si dáti ku konci roku odpověď,
abychom poznali, v jakém stavu nalézá se duše naše na počátku
roku nového.
1. Kolik bylo dnů ztracených v roce minulém? Každé dítě
ví, že rok má 365 dní. Cíňané však počítají toliko dní 360; ne
čítají 5 dní, jež tráví na způsob našich dnů masopustních v hýření
a zahálce, a jež nezasluhují dle jejich mínění, aby byly čítány
k dnům práce a pravidelného života. jestliže tedy dni ve zlém
strávené ani u pohanů nejsou čítány, čím méně může tak činiti
křesťan! Na hřbitovních pomnících bývají nápisy, kdo jak dlouho
žil. Kéž by jen bylo možno udati, kolik roků šťastných a kolik
ztracených! Mnobý žil 80 let, ale ve skutečnosti, opravdových let,
pro spásu duše užitečných snad ani rok jediný! První ministr
a rádce císaře Hadriana, jménem Turbo, strávil celý věk ve službě
Rádce duchovní.
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císařově. Ve svém stáří prosil, aby byl úřadu zbaven a mohl se
klidně připraviti na smrt. Sedm let žil ještě v ústraní žil zbožně
a konal dobré skutky, a blízko před smrtí napsal si sám nápis,
který měl býti nad jeho hrobem, a který zněl: >Zde leží Turbo,
který dlouho na světě byl, ale jen 7 let žil.: Všecka léta, jež
strávil ve službě světa, bezstarostně o osud budoucí, pokládal za
ztracená, jen těch 7 let domníval se, že smí počítati pro věč
nost! — Kolik křesťanů mohlo by si upraviti podobný “nápis,
kdyby sečetli léta, jež strávili ve hříchu a těch několik, jež strávili
ve službě boží pro spásu své duše!
Aby skutky naše měly ceny před Bohem a byly záslužnými
pro život věčný a užitečny byly spáse naší, musí býti posvěceny
dobrým úmyslem, že vše konati chceme ke cti a slávě boží, spáse
své duše a blahu svých bližních.
Tu i nejnepatrnější skutek má velikou cenu před Bohem.
Chudá vdova hodila do schránky v chrámě jerusalemském jediný
haléř, celou svou úsporu, a to z lásky k Bohu, — a Pán Ježíš
pochválil ji za to, že mnohem více dala nežli fariseové, kteří tam
dávali mnoho zlatých peněz, ale pro vlastní chválu, aby se o nich
mluvilo.
'
Kdokoli podá bližnímu sklenici vody z lásky, že za to prosí,
že mu to prospěje, prokázal tu službu samému ježíši Kristu, &
vezme za to jednou mnohem větší odplatu, než kdo podal chu
dému třeba měšec peněz, ale jen, aby seoněm všude vypravovalo,
srdce pak k bližnímu zůstalo chladným. Dále musíme konati své
práce a dobré skutky ve stavu milosti boží čili býti prosti těžkého
hříchu. Cokoli vykonáme ve hříchu, jest pro' věčnou odplatu ztra—
ceno, dokud se hříchu nezbavíme. Konáním dobrých skutků sklá
dáme si v nebi poklady, jež však mají ceny jen tehdy, jestliže se
skutečně do nebe dostaneme. Kdo umírá v hříchu smrtelném, po
zbývá na ně práva. Proto přední starostí má býti, aby práce
naše přinesly nám požehnání a zásluhy na věčnosti, - musíme
častěji očistiti duši ve sv. pokání a posvětiti tělem Páně. V tomto
stavu milosti af činíme skutek jakýkoli ke cti a slávě boží, z lásky
k Bohu, bližnímu, každý takový má
Boha cenu velikou a jest
pro nás záslužným. Na světě pomáhá la různým milostem, na věč
nosti bude odměněn. Proto napominá sv, Pavel: »Budto že jíte.
anebo pijete, aneb cokoli jiného činíte, všecko čiňte ke cti a slávě
boží.: — Zasvětím-li ráno všecka svá myšlení, žádosti, řeči a skutky
Bohu, chci.li za dne vše konati ke cti a slávě boží, ku vlastní
spáse a blahu bližního, — varují—lise celý den těžkého hříchu,
jsem—li ve stavu milosti boží, ——pak práce denní všecky jsou zá
služnými a mají u Boha cenu velikou.
A nyní uvažte, kolik dní stráví mnohý člověk bez modlitby,
ve hříchu těžkém, kolik dní zmaří honěním se za slávou vlastní,
za rozkošemi, co času promarní ve společnostech, kde se Bůh
uráží, kolik dní ztraceno zábavou hříšnou, zahálkou, nestřídmostí.
znesvěceno hříchy všelikého druhu! Co příležitostí k dobrým skut
kům opomenuto, kolik bližních pohoršeno, co způsobeno urážek
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Bohu často za jediný den! Co dnů svátečních a nedělních, jichž
se mělo použiti ku chvále boží, spáse duše a konání dobrých
skutků ve prospěch bližního, co těchto posvátných dnů znesvě
ceno -— hrou, pitkami, neslušnou zábavou, milkováním a tanci,
služebnou prací; takže mnohý místo aby dne zasvětil službě boží,
odpočívá od práce, aby tím více, svobodněji a nevázaněji mohl
holdovati nepravostem, k nimž za dnů všedních nebylo času. Mnohý
obcuje sice službám božím, ale beze vší pobožnosti a uhýbá se
slovu božímu, aby nebyl na smutný stav své duše upozorněn!
Co lidí na světě, kteří jsou zde, ale nežijí, a jejich dnové jsou
dny prázdnými, marnými; jimž budou zlořečiti na věčnosti.
2. A nyní spočítejme si v duchu těch několik dní, dobrých
a štastnýclz, jež strávili jsme v milosti boží, s dobrým úmyslem
a konáním svých povinností. Kolik je asi těch šťastných dnů;> Na
začátku nového roku přejí si lidé vzájemně šťastný nový rok. Ale
mají-li na mysli všichni šťastný rok ve smyslu křesťanském? Co
jest lidí, kteří štěstí hledají jen ve smyslných požitcích. dobře se
míti, všeho užiti, ač srdce je pusté a svědomí tolik obtížené!
A přec u Boha jediný den dobře strávený větší má ceny
než dnů tisíce, jež byly prožitý ve hříchul jediný okamžik, kdy
Abraham na hoře chystal se Bohu dáti v oběť jediného syna, byl
Bohu daleko cennější než 777 let, jež strávil Lamech v mnoho
ženství, životě hříšném. Jediný den, kdy David před Nathanem
hřích svůj upřímně vyznal a zkroušeně želel, byl před Bohem da
leko větší ceny než 8401et nešťastného Kaina, bratrovraha. Jediný
den, jenž duši přinesl užitku, Bohu slávy a bližnímu prospěchu,
lepším jest než celá staletí neplodného, hříšného života. —
A nyní — kolik asi za celý rok minulý bylo každému z nás dní
dobrých, duši prospěšných? Rok má 52 neděle, 365 dní, 8700 hodin.
Odečteme-li všechny hodiny, jež byly strávený ve hříšném stavu
nemilosti, ve hříchu, nečinnosti, bez dobrého úmyslu, tolik hodin
asi zbyde dobrých. pro věčnost záslužných! A to vše má býti po
platkem, jejž za rok minulý máme Bohu odvésti, kořistí, již za tak
dlouhý čas a za tolik milostí a pomoci boží přinášíme před soudnou
stolici boží, to má býti penízem, za nějž si máme koupiti královstw
nebeské, to vše položeno na vážky má vyvážiti cenu věčné slávy,
zatím co na druhé misce leží tolik tisíc hodin ve hříchu, marnosti.
nečinnosti strávených. skutcích bez dobrého úmylu vykonaných?
Hle, rok uplynul, přiblížili jsme se a krok ku věčnosti, mnohému
z nás byl snad posledním -—; a ten rok není snad jediný, co
předešlých let bylo ztraceno podobně tak ubohým způsobem! Jak
smutno musí býti duši, když večer musí zvolati: “dnes jsem ztra
tila celý den; jak mnohem více smutno, je-li těch dnů více, jak
bolestno, jsou-li to celá léta! Jak hrozno musí býti duši denně
večer před spaním, ozve-li se svědomí a volá: ubíráš se na lůžko
jako nepřítel boží, otrok ďábla a nevíš, probudíš-li se ráno k no—
vému životu!
A proto bud neděle dnešní přípravou nám všem pro rok
nastávající. Spočtěme si dobře hodiny a dny minulého roku,
*
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sečtěme i léta předešlá;

a uvažme vážně — co jsme dosud try—'

konali pro spásu své duše; kolik je dní dobrých a kolik ztra
cených. Zpytujme, jaké byly naše modlitby, jaká návštěva chrámu
Páně, jaké byly myšlenky, žádosti, řeči a skutky; co dobrého jsme
prokázali a za jakým úmyslem, — co hříchů bylo spácháno, zdali
již očištěny ve sv. pokání. Každodenně ráno obnovujme úmysl, že
chceme celý den zasvětiti chvále boží, spáse duše a blahu bliž
ního; večer pak zkoumejme, zdali jsme tak byli činili; a cítíme-li
vinu, prohřešili-li jsme se proti Bohu — vzbuďme lítost dokonalou,
ošklivost nad hříchem s pravým úmyslem, že co nejdříve sv. zpo—
vědí srdce své očistíme a pro příště hříchu se budeme varovati.

Pokaždé před spaním budme tak připravení, jakoby tato noc
byla poslední — plni útěchy, že setkáme se na věčnosti se soud
cem nejvýš dobrotivým provázení dobrými skutky, a že za každý
skutek bude nám dána odměna mnohonásobná, Bůh sám a s ním
blaženost nevýslovná a věčná.

Dle P. Rua/a, ]. S. V. M Vat/ml.

Neděle po narození Páně.
Náboženství chrání život.
>Znamení, kterémuž odpíráno
L

bude.<=
2, 34.

Nejmilejší! jestli kdy, tedy zajisté za našich časů naplňují
se prorocké. slova Simeonova, jež jste právě slyšeli: »Aj, položen
jest tento ku pádu a ku povstání mnohým v Israeli, a za znamení,
kterémuž odpíráno bude.: Neplanuli snad větším záštím židé
a pohané za dob Krista Pána proti Spasiteli a jeho kříži, než jaké
dnes naplňuje nepřátele kříže Kristova. I dnes jest Kristus a jeho
učení >>židům pohoršení, (moderním) pohanům pak bláznovství:
I. Kor. 1, 23 a znamení víry jeho, kříži, všude jest odpíráno. Není
tomu dávno, co jistý básník vydal knížku zvanou -»]ed 2 judeyc
a jedem tím myslil — náboženství křesťanské. A na sjezdu vol
ných myslitelů v Praze (11. září 1907 — Lederer — disputační
večer) prohlásil jeden z řečníků zcela otevřeně: »Nedáme pokoje,
dokud každé náboženství s posledním knězem aneb s posledním
služebníkem náboženským ze školy odstraněno nebude.c
A jest skutečně v náboženství, Kristově — neboť na to jest
hlavně namířeno — něco škodlivého, takže mají před hlasatelem
jeho již i dítky býti chráněny? jest jedem, který otravuje.= Ná
boženství člověka povznáší. vede k Bohu, brání nepravostem, krotí
vášně, zaručuje klid, vlévá do srdce potěchu v neštěstí, a to ná
boženství — jedem? Proč přišel Kristus Pán na svět? Především
proto, aby »všichni lidé spasení byli a ku poznání pravdy přišli-.
I. Tim. 2, 4. To bylo účelem jeho vtělení, jak praví dnešní epi—
štola: »aby ty, kteří pod zákonem byli, vykoupil, abychom zvo
lení za syny přijali.. Gal. 4, 4. Ale Kristus Pán podal lidstvu tak
blahodárné nauky, že ti, kdož se jimi řídí, nezaručují si jen spásu
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věčnou, ale i sobě samým i bližním, ano celé společnosti lidské
časně prospívají. Jako Kristus Pán sám hmotná dobrodiní různého
druhu udílel, tak i náboženství jeho má v sobě tu moc, že utvrzuje
a ochraňuje i časné blaho každého člověka. První — ale ne vý
hradnou — úlohou náboženství jest starati se o věčnou spásu člo
věka; kdo však plní jeho příkazy, i pozemské štěstí sobě i bliž
ním zaručuje. Náboženství neodkazuje jenom na onen svět, ale
i o blaho člověka na tomto světě se stará. Dnes chci ukázati vám,
že náboženství jest ochranou nejdůležitějšího statku, kterým vlád
neme, totiž života a to jak cizího, tak i našeho vlastního.

P oj e d n á n í.
I.

Když Ludvík XI., král francouzský, byl těžce nemocen
povolal k sobě sv. Františka de Paula, který již tehdy pověsti
divotvorce se těšil, padl mu k nohám a prosil ho, aby" mu život
prodloužil. Dobře pochopíme, jeho žádost. Co je vlastně nejdůle—
žitější zde na světě pro člověka, ne-li jeho život? Život je zá
kladem každého jiného statku, a bez života ničeho není; život je
statek, pokladnejdražší. A máme zákon, který chrání tento nej
dražší poklad náš, V. boží přikázání jest to. V. boží přikázání ob
sahuje povinnosti, které nám Bůh uložil v příčině života.
ivot
nám všem Bůh dal, a proto každý i právo má od samého Boha,
aby živ byl, pokud Bohu líbiti se bude. A touto zásadou vedena
béře církev v ochranu člověka od prvního okamžiku jeho početí.
Již přirozený cit velí, aby matkám v naději jsoucím šetrnost pro
kazována byla; tuto povinnost zvláště připomíná církev muži,
když jeho manželka v požehnaném stavu se nachází.
Jsou jisté tajné hříchy, o nichž se mi nelze zde zmiňovati;
pohané se jich dopouštěli, a i moderní pohané je páchají. Jenom
náboženství je s to tyto zločiny zameziti, nebot jenom náboženství
vykonává účinný vliv na svědomí. ádné světské zákony nezamezí
těch neřestí, nebudou-li lidé míti náboženství. Církev nepravosti
toho druhu za tak veliké prohlašuje, že pachatele jich z církve
vylučuje a nedovoluje obyčejnému zpovědníku kajícníka hned
z takového hříchu rozhřešiti. Tak dokazuje, jak chrání života bez
branného dítěte v lůně mateřském. Jak něžná je to péče se strany
církve, poučuje-li mladou matku, aby nebrala dítěte při spaní
sebou do svého lože pro nebezpečenství udušení. Ano za hřích
smrtelný takové jednání prohlašuje. *) Tuto lásku k nemluvňatům
dávala církev na jevo hned v prvých dobách křesťanských. Již
tehdy dítky od pohanů odhozené sbírali k tomu ustanovení jáh—
nové a zbožné ženy (diakonisky); také bývaly u dveří chrámových
zvláštní nádoby v podobě velikých mušlí, aby do nich děti své
ukládaly matky, které by je jinak usmrtily, a do dneška v pohan
ských krajinách missionáři sbírají a vychovávají odhozená novo
rozeňátka pohanská.
')Dr.

Theoph. Simat, Lehrbuch der Moraltheol., Herder, 1893. S. 404.

Úkladnou, úmyslnou vraždu čítá církev mezi hříchy do nebe
volající; jakoby ta krev prolitá měla hlas a do nebe k sprave—
dlivému soudci o pomstu volala. A nejen vraždu samu co nejpřísněji
zapovídá, ale i jakékoliv spolupůsobení buď radou a pomocí neb
rozkazem. Vznikla svého času pochybnost, dovoleno-li zabiti vla—
daře, jenž jest ukrutným a ničemným. Někteří myslili že ano, ale
církev jako neomylná hlasatelka učení Kristova řekla rozhodně
své nikoliv a zavrhla všecky jiné domněnky.
V 19. století padlo 15 různých náčelníků států za oběť dýce
neb jiné smrtelné zbrani. Kdo byli ti vrahové? Byli to anarchisté,
kteří především jsou zuřivými nepřáteli náboženství a popírači
Boha. To je zcela přirozený důsledek, že kdo neuznává Pána na
nebi, neuznává ani pána na zemi. ó kdyby všude panovala úcta
k náboženství, kdyby zásady náboženské byly od útlého mládí
v srdce dětská všude vštěpovány, kdyby nebylo tolik nevěreckých
listů, které soustavně ničí kněžskou práci, mohli by všichni moc
náři celého světa s klidnou tváří kudykoliv beze strachu, beze
stráží se ubírati.
Když asi před 14 lety ve francouzské sněmovně vybuchla
puma anarchistou Vaillantem hozená, sám socialista ]aures nedo
statek náboženství za příčinu vytkl pravě: »Vy se divíte, odkud
massy lidu béřou tu odvahu k zločinným skutkůmř Což jste je
sami k tomu nevyškolili, odňavše lidem všechnu útěchu, která je
těšila v nouzi, vyrvavše jim ze srdce Boha a náboženství-? Vy jste
vymýtili náboženství ze škol a nyní ovoce dozrává.c*) Tato slova
nutno hezky nahlas a často připomenouti těm, kteří i u nás ne
mají jiné starosti než o to, aby náboženství ze škol odstraněno
bylo. Sám jaures, socialistický poslanec, prohlašuje, že nedostatek
náboženské výchovy jest příčinou tak hrozných skutků, jako jest
attentát na život lidský.
»Co by bylo ze světa,: pravil Napoleon I., »co by bylo
ze světa bez náboženství? Lidé by se vzájemně vraždili a rdousili
pro nejkrásnější ženu, pro štavnatou hrušku.: Proto také když se
domohl vlády, přičiňoval se, aby v zemi francouzské opět řádné
poměry náboženské zavládly a s papežem zvláštní smlouvu ná
boženskou, konkordát zvanou, uzavřel. A Voltaire, který jiným
kázal nevěru, sám nechtěl, aby jeho přátelé před jeho lokajem
neznabožské řeči vedli; upočkejteg řekl, »až odejde, nechci býti
od něho zardousen. Jest naprosto “nutno pro panovníky i národy,
aby učení o Bohu, stvořiteli a vládci odměňujícím a trestajícím,
hluboko bylo vryto do duše.
II.

Hroznou vraždou jest též sebevražda. jedině náboženství je
dostatečným prostředkem proti zločinu sebevraždy. Byla sice již
od lépe smýšlejících pohanů sebevražda za skutek nečestný po—
') Vrba: Sociálně-demokratická společnost, str. 184.
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važována. Proto také v některých krajinách usekli samovrahu tu
ruku, kterou životu svému učinil konec, a pohřbili ji odděleně
od těla. Pohanský mudřec Aristoteles napsal: >Kdo si sám smrt
připravuje, je zbabělcem, protože neumírá pro dobro, ale z du
ševní slabosti, která nemůže neštěstí snésti.< Tuto pravdu zákona
přirozeného zdůraznilo učení Kristovo, církev katolická ji posvě
tila a povýšila. Církev praví každému: Ty nejsi pánem svého ži
vota, ty jsi si ho nedal, ty si ho také vzíti nemůžeš a nesmíš.
Tys jen užívatelem života, Bohem samým ti svěřeného. A kdybys
se přece odvážil sáhnouti si na život, zasahuješ směle do práv
božských, vypovídáš Pánu svému poslušnost, hřešíš nesmírně proti
lásce, kterou sobě samému povinen jsi, hřešíš proti svým pří
buzným, jimž hanbu, lítost, bolest působíš; hřešíš proti bližnímu,
jemuž pohoršení dáváš, nikdy již nemůžeš napraviti svého skutku
pokáním, a proto jako syn neposlušný budeš zavržen a nemůžeš
dojíti pohřbu církevního za modliteb, za zpěvů posvátných, za
znění zvonů.

A že učení církve skutečně působilo, to dokazuje sám pro
fessor Masaryk, kterého nikdo z přátelství k náboženství kato
lickému podezřívati nemůže. V jednom spise svém praví: Rozši—
řováním křesťanství mizí náklonnost k samovraždě a katolický
středověk jí skoro ani nezná. Ale za to během XIX. století (ovšem,
když nevěrecké a katolíkům nepřátelské knihy, spisy, divadelní
kusy samovraždu vychvalují a jako hrdinský čin velebí) počet
samovražd se v evropských civilisovaných státech při nejmenším
ztrojnásobil.
,
Slavný lékař Zimmermann, kterého Bedřich II. z Hanoveru

do Postupimi povolal, vypravuje, že v Postupimi následkem ne
věreckých zásad během 10 let 300 osob si vzalo život.
Učený jesuita, P. Krase, vydal knihu, v níž číselně doka
zuje, že na stejný počet katolíků připadá méně sebevrahů než na
stejný, počet jinov ěrců.
Uřední list brusselských městských nemocnic »Cliniquec
uveřejnil článek o samovraždě a jejích příčinách. V článku tom se
mimo jiné praví: Při samovraždách na váhu padá také náboženské
vyznání. Nejvíce sebevražd se přihází v kruzích materialistických.
t. j. Boha popírajících, a je to vysvětlitelno. Neboť, jakmile je
někdo zdánlivě přesvědčen, že jiného světa není, jest přirozeno,
aby tento svět opustil, právě tak jakoby opustil divadlo, ve kte
rém je obtěžován přílišným horkem aneb kusem se nudí
Nejmilejší! Mám za to, že jste dnes poznali. jak velikým
dobrodiním pro lidskou společnost a pro život nás všech je nábo
ženství naše!
Věru, podivuhodný je to úkaz: náboženství, jehož zdánlivým
cílem jest připravovati lidstvu štěstí budoucího života, zaručuje
těm, kdož se ho drží a dle něho žijí, štěstí pozemské. I nevěrci
v soukromí to uznávali. jeden z nevěreckých spisovatelů fran
couzských, Diderot, nechtěl svěřiti nikomu péče o náboženské
vyučování své dcery, a proto ji sám vyučoval. jednoho dne pře
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kvapil ho jeden přítel, právě když dával dítku denní hodinu
2 katechismu. »Ah,c zvolal ten přítel, »ty učíš dcerušku svou
2 katechismu? Ty si z náš děláš bláznyřc
Diderot svraštil obočí; chtěl býti bezbožným před svými
přáteli, ale ne před svou dcerou. Odpověděl vážně: »Kdybych
znal něco lepšího, abych z tohoto ditka učinil poctivou dceru,
oddanou ženu, něžnou a hodnou matku, učil bych ji tomu; ale
protože neznám na světě ničeho, kde by to všecko obsaženo
bylo, než v katechismu, učím ji katechismulc
Náš vlastní prospěch a celé společnosti lidské zájem přika
zuje, abychom náboženství dbalí byli. Zvláště za našich dob jest
třeba, odhodlaně se hlásiti ke kříži. Odkud to, že noviny přiná
šejí denně zprávy o vraždách a samovraždách, a to mnohdy
v útlém věku již spáchaných? Není to znamení, že naší společnosti
schází nejdůležitější její základ — víra v Boha? O držte se víry,
važte si náboženství, nechejte se sami jím jako kvasem .pronik
nouti, a nejen to, ale budte též rybáři jiných lidí. Všude dle
náboženství se řiďte, je obhajujte, je vyznávejte; otvírejte uši těch,
kdož o něm slyšeti nechtějí aneb o něm nikdy neb málokdy sly
šeli; rozvazujte jazyky jejich k chvále boží, a kdybyste třeba jen
1 aneb 2 bližní náboženství získali, nezapomene vám toho při
soudu Syn boží a spravedlivá odplata vás nemine. Amen. R. S.

Poslední den v roce.
»U jednoho jest let sedmdesáte, u ji
ného osmdesát a co nad to. práce jest
a bolest.:
Žalm Dav. 7.

Do stínu košatého stromu usedl cestující. Má sice již blízko
domů, ale chce si odpočinouti, šat svůj do pořádku dáti. Z hlu
boka si oddechl, horký pot s čela utřel a oddal se myšlenkám.
]iž kolik měsíců tomu, co domov opustil, a teď v duchu dělá tu
cestu ještě jednou, na vše vzpomíná. Tu dravcům do spárů se
díval a ostré jejich drápy takřka v těle zataté již cítil, tam divý
proud přebroditi musil a málem že neutonul. tam zase v horké
poušti žízní trápen již se domníval, že zahynouti musí. Ale 5 po
mocí boží všecko přečkal, k milému domovu dospěl. — Až
se se svými potěší, půjde zase do cizích krajů, snad ještě dál.
To jsou myšlenky a plány našeho cestovatele. Přítomní křesťané!
Také vy jste urazili kus cesty, dvanáct měsíců vám to trvalo,
a dnes zemdleni. jako ten utrmácený poutník zasedli jste sem pod
stín toho stromu kříže, rozvažujete, co jste za ten rok zažili a co
vás všecko ještě čeká. Snad pokušení jako ten lstivý dravec za
vámi se plížilo, snad nemoc zlá už vás až na pokraj hrobu nesla,
snad úzkost a žal svíraly vyprahlé vaše srdce. S pomocí boží jste
však všecko překonali a dnes, v posledním dne roku uplynulého
přicházíte sem do této svatyně, abyste Pánu Bohu za to podě
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kovali, volajíce z hloubi srdce: Za to za všecko tebe Bože chvá—
líme. Těchto několik okamžiků rozjímání svého věnujeme vzpo
mínkám na rok uplynulý a předsevzetím pro rok budoucí.

Pojednání.
Na horu Nebo vystupuje Mojžíš. Za sebou vidí poušť a na
té poušti mrtvoly nepřátelského vojska Faraonova i mrtvoly svých
bratří israelitů v modlářství zahynuvšich, vidí tam rozličné nemoci
a trampoty lidu svého, vidí tam i tu skálu, u které se sám nad
Bohem svým zapomněl. Před sebou vídí zemi zaslíbenou, ten
krásný na pohled ráj, kde ale jen ten štěstí dosáhne, kdo vůli
boží plniti bude. a nad sebou vidí ten nebeský ráj, cíl pouti své
pozemské, vidí, jak mu Bůh již již brány nebes otvírá, a Mojžíš
v zanícení na kolena padá aby Bohu za všecko díky vzdal a děj
se vůle božíl zvolal Hle duše křesťanská, toť obraz tvůj, na který
se často dívati, o němž přemýšleti máš. Stojíš na rozhraní mezi
rokem starým a novým, díváš se zpět a vidíš tam mrtvoly. Ze
mřelo jich letos v naší kollatuře(ř). Bylo to tvé nevinné dltko.
Otevřelo oči, pozdravilo svět a už „hned se také stím světem roz
loučilo, aby pozdravilo Pána Boha. Neplač tudíž nad ním, matko
zarmoucená, ale raději mu to štěstí přej, že nepoznalo útrapy
světa, nepoznalo také hříchu. jest mezi těmi zesnulými váš do
spělý syn, vaše dcera. Zakládali jste si na nich a těšili jste se, že
vám k smrti doslouží, ale Bůh jinak usoudil, odešli na věčnost a
vy jako ta opuštěná vdova naimská pláčete nad jejich hrobem.
I pro vás mám útěchu, že Bůh má víc ještě, nežli rozdal, a že na
vás také nezapomene. A touto útěchou nechť se těší i ta mar.
želka ovdovělá, i to dítě osiřelé, jimž smrt letos živitele vzala,
všem nám pořád ještě zbývá ten Otec dobrotivý v nebesích. -—
A ty se ještě dále zpět díváš, přítomný křestane, za těmi letoš
ního roku zesnulými, vidíš svou a svých milých nemoc, ze které
tě vytrhl Pán, jako israelitům jedovatými hady uštknutým důvěrný
pohled na měděného hada na kříži, tak tobě pomohla důvěra
v Boha. Budiž za to jméno Páně pochváleno. A ještě jednou se
díváš zpět, -a jako Mojžíš zřel tu neblahou skálu, kde nad Bohem
se zapomněl, tak i tys měl snad tu nešťastnou chvíli, černou hc
dínu, kde smrtelného hříchu jsi sedopustil. () vzpamatuj se, abys
co nejdříve v upřímném pokání Boha odprosil a usmířil. Teď se
křestane podívej před sebe na rok budoucí. jaké máš plány, jaká
si činíš předsevzetí? Patř na toho jinocha. Dostudoval. jak sebe
vědomě se po tom světě ohlíží a si myslí, že cesta jeho života je
růžemi poseta a kam hůl svou na cestě života zarazí, že hned ta
h_ůlv krásný vzroste strom, na němž mu zlatá jablka narostou.
Stastnou cestu! Také ty mladíku jednou matným krokem půjdeš
tou cestou života starý, sešlý, zklamaný, místo růží budou ruce
tvé trním zbodané, ze všeho ti zbude jen ta odřená hůl v ruce a
děti na ulici se budou zvědavě na tě dívati a uštěpačně se tě
ptáti: Kde pak jsou ta zlatá jablka? Z tohoto podobenství vezmi
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si křestane naučení, abys na přízeň a štěstí světa mnoho nešpo
léhal. Uběhne ten příští rok, jako uběhl tento rok minulý,
uprchne i tvůj život, jako ulítl ten pták, jako ujel ten parostroj,
jako zapadl ten vystřelený šíp. Opravdu, rychle prchají ty chvíle
života, obzvláště ty chvíle šťastné zdají se nám příliš krátké, a za
sebou zanechávají sklamání, bolest, která zase mnohdy trvá příliš
dlouho. A poněvadž vše na světě uteče, pomine, proto si musíme
zabezpečiti štěstí nepomíjející, blaženost po smrti. To je ten třetí
pohled, který s Mojžíšem vysíláme tam vzhůru k nebesům. Dnes
ještě s okem jasným. s důvěrou v srdci k nebesům vzhlížíme,
ale jestli se tam vzhůru zase dívati budeme zítra, za týden, za
rok. kdož to ví? Někteří z nás snad ano, ale všichni jistě ne.
Dnes nám snad mnohému ani ve snu nenapadne, že bychom mohli
býti k hrobu zralí, a přece jest tomu tak. Ohlédňete se kolem
sebe. je vás zde plno dnes, a přece se nám zdá, že je nás málo,
tak mnohý, kterého jste zde týden jak týden našli na určitém
místě, dnes zde již není, místo jeho jiný zaujal. A tak nám dnes
nic jiného nezbývá, než zvolati: Děj se vůle boží! Dnes přejí si
lidé vzájemně štěstí pro příští rok, při tom však nikdo z nás neví,
jaké prozřetelnost boží má s námi úmysly. Snad místo štěstí již
zítřejší den, snad již příští hodina přinese nám zármutek, bol. Než
nezoufei nikdy křesťane! Zasedl jsi pod kříž dnes, abys sobě po celo
roční pouti odpočinul, odechl, a proto přijde-li kříž, věz, že je
to z dopuštění božího, abys tou zkouškou spíše dosáhl cíle, jenž
jest v nebesích. A bude-li oko tvé při tom slzet asrdce tvé vzdy
chat, jen si vždy zachovej čisté svědomí a trpělivě přijímej to
dopuštění boží, a věz, že Bůh svých věrných neopustí. On každou
tvou slzu, každý tvůj vzdech sebere, aby z nich perly učinil, a
z nich korunu slávy na věčnosti tobě uchystal. Amen. F, Voříšek.

Nový rok.
dak žití v novém roce?
»Dávejtežtedy

cojest božího,Bohu .
Mat.

., -l.

Dnešním ranním jitrem povstává z kolébky své nový občan
ský rok. je to důležitější událost, než si mnohý z vás myslí. Cí—
time to v životě zevnějším, společenském — kde se staré účty
uzavírají a nové otvírají, kde se počítá, kolik člověk v roce mi—
nulém vyzískal anebo prodělal — a kde se zároveň činí rozpočty
a plány pro rok nastávající.
Co platí v ohledu hmotném -—-proč by to platiti nemohlo
i po stránce duchovní?
Ano je radno dnes zamysliti se nad proudem života, který
i nás unáší ke hrobu blíž — blíž k oné kritické chvíli, kdy zazní
povel: >Vydej počet 2 vladařství svého: (Luk. 16, 2.) a učiniti
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si takovou předběžnou revisi o svém duchovním statku, uvážit,
zda jsem v roce uplynulém ztratil anebo získal . ..
Ale to nestačí. Po této mravní rozvaze a na jejím základě
je nutno hned — dnes ještě — v této chvíli stanoviti plán, roz
počet pro nastávající rok. Ne jak žít, »abys celý svět získal-, ale
jak žír, »abys na své duši zkázu neutrpěl-, to má být dnes hlavní
naší starostí.
Tisíce lidí stará se o to, co v novém roce budou jísti, čím
se odívati budou, kam půjdou na letní byt, jakou práci podniknou,
jak budou žít tělesně. Ale málo komu napadne—starati se o to.
jak by měl žít duchovně. O zdraví tělesné všichni pečujeme,
sháníme tady i prostředky, které k jeho utužení směřují, ale na
duši málo kdo si vzpomene . . .
Kněz na osadě je duchovním vůdcem a rádcem osady. —
]emu je svěřeno duchovní blaho osadníků a jako lékař má o ně
pečovat a připomínat jim ustavičně větu Kristovu: »Dávejtež, co
božího jest Bohu<<(Mar. 22, 21.), ve které je stručně obsaženo
všecko, co člověk pro své zdraví duchovní a pro svoji spásu po—
třebuje. V té větě je program našeho života příštího i kritika
minulého. Nuže dovolte, abych obrátil vaše hlavy do minulosti a

pověděl vám, jak jste po stránce náboženské živibylz a jak byste
žítz' měl:.

Pojednání.
jsou jednotlivé země a státy, které mají nejen svůj znak,
ale i své programové heslo, kterým se řídí. Tak na př. je známa
devisa Rakouska — »viribus unitis<. Jsou i jednotlivé rady, které
ke svým erbům přidávají si krátké, úsečné věty, ve kterých je
stěsnána některá životní pravda anebo rada—tak na př. Schwar—
zenbergové mají ve svém štítu nápis: »Nil nisi rectumc — a jsou
z dějin známí konečně i jednotliví vynikající muži, kteří směr
své činnosti vystavili jedinou jen větou anebo i slovem. Je okří
dlené slovo u nás na př. Riegrovo >Nedejme se!<xanebo Palackého
»Svůj k svému!
A tak právě je pro každého věřícího katolíka směrodatným
i výrok Kristův: >Dávejtež co jest božího — Bohuc. To je naše
heslo, stručná rada a přiléhavá odpověď na otázku, jak jsme na
osadě žili i jak žíti máme.
Co jest císařovo, jistě jsme císaři dávali. jistě jsme platili
daně pozemkové i domovní, v pořádku odváděli jsme přirážky
zemské i obecní — už proto snad, abychom se vyhnuli nemilým
upomínkám a exekucím — starali jsme se o své pole, 0 své domy,
0 své jmění, o své tělo.
Ale odváděli jste — drazí v Kristu — i Bohu svoji povin—
nou daňř Dávali jste Bohu. co božího jest a co on si vymínil
v prvních třech svých přikázáních?
a) Tak hned v 1. zákonu svém uložil nám Bůh: »V jednoho
Boha věřiti budeš-. Svou víru ukazuje člověk nejlépe modlitbou
soukromou i veřejnou. A tu se vás táži, a nejen vás, kteří jste
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uznali za vhodné přijít dnes do chrámu a počít s Bohem letošní
rok, ale táži se všech, i těch, kteří zde nejsou, dávali jste tuto
daň boží — Bohu? Není tomu dávno, co jsem vypomáhal zpo
vídat školní dítky v sousední farnosti. Byl už soumrak, když
jsem se vracel k domovu. erné tmy valily se z Polesí do našeho
údolí a z nebe na zem usmívaly se zlaté hvězdy boží. Tu na
věži tohoto chrámu rozepěl se stříbrným hlasem krásný náš zvon
a kovovou řečí vyzýval farní osadu zdejší k modlitbě. S hlavou
obnaženou, modle se »Anděl Páněc vešel jsem do obce. Proti
mně rachotil vůz, při něm klátil se čeledín, práskal bičem a vesele
si hvízdal. Řada lidí — žen i mužů — hrnula se včilém hovoru
z továrny, i děti ještě skotačily venku a s hlasitým smíchem na
sebe pokřikovaly. Po celé cestě nepotkal jsem ani jediného člo
věka, at" muže, ať ženu, ať starce, ať dítě, aby kráčelo s rukama
sepjatýma a apozdravem andělským- pozdravovalo Boha. Podve
černí život se svým ruchem a vírem táhl se nerušeně dál, kola
hrčela,

lidé se pozdravovali ——a zvou na vysoké věži zoufale,

bolestně mohutnými údery volal »Anděl Páněc — »Anděl Páně-,
ale volal bez ohlasu —volal marně. Všímám si osady v poledne,
všímám si jí ráno a bolest ostrými spáry rozdírá kněžské srdce
moje, když musím zde říci před vámi: »Zvoní se marně — na
osadě zdejší lidé ,Anděl Páně“ se nemodlíc.
b) jako ceva tělem, táhne se středem naší osady silnice,
po které přejde a přejede denně sta lidí. Při samé silnici té,
jako zelený ostrov stojí skupina akatů a pod ní, stulen v jejím
stínu, bělá se kamenný kříž. Lidé jdou, zdraví se a klaní se sobě
navzájem, ale ze sta sotva jedna ruka pozdvihne se, aby uctila
ono vítězné znamení, na němž umřel pro nás Pán ježíš.
c) Nadešla v roce uplynulém doba velikonoční. »V době
velikonoční k stolu Páně přistoupiti: vybízela i osadníky zdejší
církev sv. — ukládalo jim to přikázání: >V jednoho Boha budeš
věřitic. Na osadě zdejší žije skoro 2000 osadníků a z nich vyko
nalo svatou zpověď 120 žen a 10 mužů.
Dost zatím. Takle žila osada, pokud 1. přikázání božího se
týče v roce uplynulém. Takhle jste platili — milení osadníci
moji ——
daň boží, t.j. víru, nadějí alásku svému nejvyššímu Pánu,
takhle jste plnili povinnost Bohu se klaněti, »dávati co božího
jest Bohuc.
*

*

*

Prosím, abyste se nade mnou pro moje slova nepohoršovali,
ale abyste je přijali tak upřímně a bratrsky, jak byla míněna.
Pravda bývá často nepříjemná a mnohému snad i odporná, ale
bývá dobrým lékem, jedná-li se opolepšení, obrácení a napravení
života. A to jest přece i konečný náš cíl a účel umíniti si dnes
na prahu nového roku, že v tomto nastávajícím létě a ve všech
příštích bude tomu — dá-li Bůh — u nás jinak a lépe. Že budeme
dávati poctivě a věrně, co božího jest “Bohu, že se přičiníme, aby
do našich obcí vrátil se starý křesťanský mrav a řád, s tím řá
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dem vrátí se pak do nich vypuzený z nich mír a pokoj, do těch
českých vísek vrátí se s vírou i klidný útulný život sousedský a
to aby se stalo a brzy stalo, je mým nejvroucnějším novoročním
přáním. Amen.
?. Š. Baar.

Nový rok. Obřezání Páně.
Nový rok může býti každému rokem posledním.
»Aj, soudce stojí přede dveřmi!:
jak. 5, 9.

Pravou nocí hříchu bývá u mnohého před několika hodinami
uplynulá noc Silvestrovská, poslední noc vroce. Světáci používají
právě té noci, jež se má stráviti v pokoji a vážných myšlenkách,
k pustému :! nevázanému veselí. Sotva zapadlo slunce, shromažďují
se ku zábavě, za zpěvu a nevhodných řečí očekávajípůlnoc, loučí
se se starým a vítají nový rok. ]ak křesťana nedůstojné jednání!
Ukončují starý rok požitky smyslnými a nový rok týmž způsobem
začínají zase. Vzájemné přání: šťastný nový rok! nemá významu
důstojného. nebot rozumějí tím tak smyslných radostí, rok plný
hříchů a nepravostí!
Zcela jinak ukončuje a začíná rok zbožný křestan: končí
jej s největší vážností a klidem, vděčností k Bohu a chvalořečením.
Začíná s úmysly svatými, vroucími modlitbami k Bohu za nové
milosti

v roce

novém.

Také

zbožní

křesťané přejí

si

vzá—

jemně »štastný nový rok: — avšak mají na mysli rok štěstí a milostí
od Boha, rok zásluh“ vlastních; rok, který jest dobře vyzískán
a nikoli ztracen, rok, který dobré ovoce nese pro život věčný.
A takový nový rok přeji také já vám všem ze srdce upřímného.
Aby se však toto moje přání na vás všech splnilo, chci dnes uká
zati na prostředek,

kterého—li použijeme, jistě nám ku štěstí při—
spěje. Prostředek ten zní: Začňěme nový rok s myšlenkou: to jest
můj poslední rok v životě. Ukáži, že uskutečnění té myšlenky jest
velice možné, a že myšlenka ta jest pro každého z vás nesmírně
prospěšnou. Ve jménu ]ežíše, jemuž den dnešní jest zasvěcen —
konán) novoroční řeč s prosbou, aby nám byla všem spasitelnou.

Pojednání.
]. Nový rok jest pro mne posledním; rokem smrti. Tuto
vážnou myšlenku má každý z nás nositi ve svém srdci. Slyšme
jen, co“praví Písmo sv.: »jediný toliko krok jest mezi mnou a
smrtí.: I. Král. 20. 3. A jinde čteme: »Pamatuj, že smrt nemešká
a že smlouva s hrobem ukázána jest tobě; nebo smlouva tohoto
světa jest, že každý smrtí umře.: Sir. 14. 12. »Nechlub se dnem
zítřejším, nevěda, 5:0 příští den zplodí.: Přísl. 27, 1. A v- Novém

Zákoně čteme: »Ríkáte: dnes neb zítra půjdeme do toho neb
onoho města a pobudeme tam celý rok a budeme kupčiti a zí
skáme; ježto nevíte, co zítra bude. Nebo co jest život váš? Pára
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jest, kteráž se na maličko ukazuje a potom zmizí.:

jak. 4, 13.
»Aj, soudce stojí přede dveřmilc jak. 5, 9. »Nebudeš-li bdíti, při—
jdu na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.:
Zjev. 3, 3. Sv. Efrem píše o této stálé nejistotě smrti: »Mnozí
různé plány konali do budoucnosti, a nedočkali se dne zítřejšího,
ale náhle byli odtud odnesení jako ptáci od ostříže, beránci od
vlka, přepadení od loupežníků, takže nemohli ani více promluviti,
tím méně nějakou závěť poříditi. Mnozí šli večer na lůžko zdrávi
a ráno nebylo jich více mezi živými; mnozí zasedají zdrávi ke stolu
a nevstávají více; jiní zemřeli náhle při chůzi, jiní při hře, jiní zase
při koupeli; jiní slavili svatební veselí a zemřeli v šatě svatebním,
který se jim stal rubášem.: Tak snáší se neustále smrt nad námi;
anděl smrti podetíná nohy smrtelníků, a nikdo z nás nemá jistoty,
zda co nejdříve nebude také zasažen.
Mnohý sice řekne: jsem mlád a zdráv, pln síly — tak rychle
jistě nezemru. Avšak smrt nečiní rozdílu, odnáší dítky z kolébky,
hochy a děvčátka ze školních lavic, jinochy a panny v květu jejich
mládí. otce a matky ze středu jejich dítek, starce a stařeny v jejich
šedinách. Když po prvé smrt na světě začala svou práci, byl to
Abel, nejmladší z rodiny Adamovy, který se stal obětí. Kdyby
bylo možno nahlédnouti do úmrtních knih na všech osadách,
zvláště lidnatějších, poznali bychom, že právě mladí stávají se tak
často íkořistí smrti.
Zák přišel jednou ku svému zkušenému vychovateli s otáz
kou: >jak dlouho mohu hřešitiřc Tu odpověděl vychovatel: »Po—
kud budeš chtít, ale poslední den před smrtí se polepší a usmiř
s Bohem.< Pln radosti odcházel žák, ale brzy se vrátil s novou
otázkou: »Ale, kdy zemruř< »To ti nemohu říci,: odpověděl vy
chovatel, nponěvadž to může býti již dnes či zítra.: — Proto ne
zakládejme si na mládí, na síle a zdraví; smrt jest jako prudká
bouře, která právě tak vyvrací nejněžnější stromky jako veliké
a zdravé duby, a tyto právě tak lehce, jako staré zpráchnivělé
stromy, jichž větvé se zdají suchými a nenesou více ovoce. Smrt
jest jako kosa žencova: podetíná silná stébla jako jemnou trávu,
tučnou a zdravou píci jako pod ní rostoucí plevel. Smrt jest jako
rána dělová, která nehledá v řadách vojska muže staré a k boji
skoro neschopné, ale sráží k zemi celé řady mužů mladých a kve
toucích. Smrt jest jako požár lesní, sžírá a spaluje nejen staré
stromy a vyschlé, ale i mladé v nejlepší síle a kráse.
Každý z nás v tomto chrámu Páně, at mladý, at“starý, může
dnes právem zvolati: nastávající rok jest mým posledním. rokem
úmrtním. Sečtěte jen osadníky zdejší a zároveň ty, kteří nás
během minulého roku předešli na věčnost. Průměrně na 50, 40,
30 lidí bývá jedno úmrtí. A nyní v duchu rozestavme se do sku
pin po 50, 40, 30 — a můžeme s plnou jistotou zvolati: »jeden
z nás tohoto roku zemře. Kdo to bude? Mohu to býti já sám!:
Přijde-li nakažlivá nemoc, mimořádné neštěstí, pak může jich býti
z každé skupiny mnohem více. Hle, jak snadno může nám býti
nový rok rokem posledním! — Co jest lidí, kteří na počátku
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minulého roku na to ani nepomyslili, a rok byl pro ně rokem
úmrtí; oak mnozí dnes lehkomyslně smějí se tak vážné pravdě,
a přec osudu neuniknou, rok tento bude jim posledním. Snad.
i mnozí z vás, kteří si místo vážných pravd libují v lehkomysl
nosti a jen příjemných věcí a smyslně lahodících vyhledávají, zvo
lají v duchu: »Proč tak smutné myšlenky dnes na prahu nového
roku se nám předkládají? Smrt sama sebou jest trpká a hrozná,
dosti času s úzkostlivostí, až se bude blížiti.- — Ano právě dnes
může nám tak vážná myšlenka přinésti "největšího užitku, iak
několika slovy chci dokázati.
2 Myšlenka :!nový rok může nám býti posledním, jest pro kaž
dého z vás veliceprospěšnou a spasitelnou. Kdo se tou myšlenkou vážně
obírá, předejde mnohému zlu, bude žíti ve svatosti a úplném klidu
a štěstí. a bude-li smrtí překvapen, nezhrozí se jí, ale uvítá ji jako
nejlepšího přítele; smrt. která přišla uchvátit svou kořist, stane se
sama kořistí, poněvadž přenese nás jen do života mnohem lepšího
a nebude více míti moci nad námi.
a) Myšlenka, že nový rok může nám býti posledním, naplní
nás především ;mwou moudra/í, že jinak budeme pohlížeti na
věci pozemské, jimž jsme snad dosud tolik srdce přikládali! Kdo
by byl tak zpozdilým, a honil by se po věcech toho světa, kdyby
věděl, že v měsíci zemře? kdyby od dravě šelmy pronásledován
šat svůj upravoval, místo aby co nejrychleji život zachránil? Ne
mám-li jistoty, že budu zítra živ, jinak budu hleděti na tretky
toho světa, pošetile radovánky a hříšné ubíjení času, a věnuji
spíše čas tak rychle ubíhající — k tomu, abych si zajistil věčnost
šťastnou, nepomíjející.
b) Myšlenka ta mocně bude nás poháněti, abychom se hříchů
zbavili a pro budoucnost varovali. Proto zbožný křesťan denně
večer zpytuje svědomí, skládá účty z denního života; dobré skutky
jsou mu povzbuzením k novému a horlivějšímu životu na den zí
třejší; poklesky smáčí slzami lítosti dokonalé, že urazil Boha nej
výš dobrotivého a zatouží po koupeli zpovědní a nejsvětějším tělu
Páně, aby duši měl čistou a svatou, schopnou věčné slávy. Svatý
Bonaventura praví: »Myšlenka na smrt působí, že jí pohrdáme,
a sebe učíme se poznávati, že život zde na zemi dokonale si za—
řizujeme; nebot jako veslař na zadní části lodi sedá, aby ji lépe
mohl říditi, tak musí, kdo na moři světa bezpečně chce plouti,
stále míti na mysli věci poslední. : Podobně praví sv. Vavřinec
justinian: »Vzpomínání na smrt jest dokonalým životem, poněvadž
vítězně vyhnou se úkladům hříchu, kdo jí stále jsou pamětíivi.:
c) Myšlenka na smrt nechrání nás toliko před hříchem, ale
mocně pobádá ku ctnostnému životu a konání dobrých skutků;
činí nás pokornými a skromnými, trpělivými v kříži a bolestech,
v práci a namáhání, smířlivými a pokojnými k nepřátelům, laska
Vými a povolnými ve styku s bližními; dobročinnými k chudým
a trpícím; poctivými ve všem jednání, dává uzdu jazyku, aby ne
dotýkal se cti bližního, vlévá lásku ku samotě a životu odlouče
nému, radost z modlitby a čtení dobrých knih, vzbuzuje v ná
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dokonalou poslušnost k přikázáním božím a církevním; zkrátka
činí nás opravdovými zbožnými křesťany.
J) A konečně působí v nás, že, kdyby smrt měla skutečně
se dostaviti, že se jí nehrozíme, ale'mdostnějz' uvítáme a zbožně
a svaté umíráme. Proto už pohanský mudřec Seneka pravil: »Učiň
si smrt stálou vzpomínkou na ni — svým důvěrníkem, abys, až
osud tě stihne, neohroženě mohl jí kráčeti vstříc.: Aby se kůň
nelekal sloupu nějakého na závodišti, musí býti několikráte kolem
veden; a tak i smrt nebude nikomu hroznou, kdo na ni častěji
myslí a s ní se smiřuje.
Hle, jak veliký učitek přináší nám ta vážná pravda, že nový
rok může býti pro nás posledním! Proto už i pohané učili se
míti smrt stále na paměti, aby jim nebyla hroznou v den poslední.
Bellarmin vypravuje, že brahminové mají zvyk pochovávati před
svými domy, aby si života více vážili, nebo nic tak nekrotí tělesné
žádosti jako vzpomínka na smrt. Králové aethiopští kladli při
hodech na stůl nádobu s popelem. Egypťané staří nosívali kosti
buď skutečné neb ze slonové kosti při sobě a kdykoli se potkali,
ukazovali si je na pozdravení, aby se vzájemně povzbudili pama—
tovati na smrt. Král Numa Pompilius měl zrcadlo, jehož rám byl
z umrlčích hlav a pod ním byl nápis: »toto zrcadlo neklamec.
Plutarch vypravuje, že egyptský král Ptolomeus Filadelfus měl
lebku lidskou stále před očima i mezi hodováním, a služebník
často musil k němu volati: >Pohlédni, králi, takovým se staneš.:
Podobně Filip Macedonský měl u sebe hocha, který každého
dne při vstávání musil naň volati: »Králi, člověk jsi, pamatuj na
smrt!: — jestliže tedy pohané považovali vzpomínku na smrt za
velice užitečnou, čím více my křesťané, kteří jasněji známe bu
doucí svůj osud po smrti. Proto světci a zbožní křesťané denně
a častěji 'za den pomýšleli na smrt. aby se uchránili hříchu a život
svůj stále více posvěcovali.
Začneme-li nový rok v myšlence: »tento rok jest mým po
slednímu, bude pro nás velice šťastným; neboť nezůstane to při
pouhé myšlence, ale každý z nás vynasnaží se, aby byl rokem
úrodným na dobré skutky, svědomité plnění povinností křesťan
ských, a nebylo na něm skvrny jakéhokoli hříchu.
Ať svět raduje se ve svém poblouzení, věrný křesťan vážně
bude pracovati na své spáse s bázní a třesením, jak apoštol svatý
Pavel důrazně napomíná. »Nový rok jest rokem posledním, aj
soudce stojí přede dveřmi: bud myšlenkou nejen dnešního dne,
ale každodenně, a až nastupovati budeme v milosti boží nový rok
budoucí, poznáme, že minulý přinesl nám největšího užitku, bla—
žené radosti, neboť jsme ho strávili ke cti a chvále boží, blahu
své duše a bližního; což vše jest zárukou budoucí nevýslovné
radosti v novém životě na věčnosti.
Dle 7. B. Bauera r. 1863 V. M. Varial.
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Neděle po Novém roce.
Jak žíti v novém roce?
»Dávejtež tedy . . . co jest božího -—
Bohu.: Mat. 22, 21.

Viděl jsem, jak jste o Novém roce kázání pozorně poslou
chlouchali, slyšel jsem, jak jste veřejně s ním souhlasili a pře—
svědčil jsem se — a to je to hlavní — že mnozí z vás prostá
slova moje k srdci si vzali a že nehledíce posměchu, víru svou
veřejně vyznávají, řídíce se slovy Kristovými: »Kdo mne vyzná
před lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým, jenž je v nebe
sích.: Děkuji vám vroucně za tuto vaši ochotu a prosím vás, abyste
se stejnou laskavostí vyslechli i dnešní moje upřímná, otevřená
slova. —
Bůh totiž i ve druhém přikázání jasně a zřetelně vyslovil,
co na nás žádá dále. Chce nejen naši víru, ale i naši úctu. —'
>Nevezmeš jména božího nadarmo,c zní ten odvěký zákon Ho
spodinův, & jak pak ten se asi šetřil u nás, na zdejší osadě,
v rodinách, ve společnosti, u dospělých i dětí? Odváděla se ta
daň úcty boží Bohu vždy a všude? Odpověď na tuto důležitou
otázku bude předmětem dnešního rozjímání.

Pojednání.
Jedna mohutnost je, kterou se člověk liší od němé tváře —
a to je řeč. Řeč je tedy charakteristickým znakem člověka, jeho
přirozeným darem. jsme také na tento dar hrdí, vážíme si své
řeči mateřské a za odrodilce platí a je »hoden potupy všech lidí
— kdo se za svůj jazyk stydíc. Ale přísloví jedno dí: .Po zpěvu
poznáš ptáka, po řeči člověka — hodného i darebáka-. Dal nám
Bůh jazyk schopný řeči, abychom jej řečí chválili a velebili,
v úzkostech o pomoc ho vzývali a za prokázaná dobrodiní jemu
děkovali.
Ale jak častokrát v uplynulém roce zapomínali jste — moji
drazí — na vznešený účel lidské řeči a jazykem jste Boha urá
želi a především jméno boží nadarmo brali.
a) Pozorujte sami svůj vlastní hovor a vy 5 hrůzou poznáte
že nic tak lehkomyslně a bez potřeby nevyslovujete, žádné lidské
jméno tak lhostejné nepronášíte, jako »jméno, které je nad vše
liké jménOc, a to je jméno boží a to jsou i jména svatých. Mluv
víte častokráte o nejrůznějších předmětech, vypravujete si no
vinky, bavíte se, ale ve vašem hovoru ustavičně ozývá se »můj
Božev, »pro pět ran Krista Pánac, :]ežíš, Maria, josefc, a po
dobná zvolání. Kdyby se někdo opovážil tak bezúčelně, tak zby
tečně na vás povolávat a vaše vzácná jména nadarmo brát, tu
bouřila by se ve vás právem uražená čest, zakazovali byste si
podobné jednání a třeba i soudem vymáhali byste si právní
ochranu. A jméno boží! jména svatých — oč vznešenější a svě—
Rádce duchovní.
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tější jsou přece —- hle jak vám zevšedněla . . . »Což nesmím ta

jména vyslovitřc Smíš příteli, zajisté že smíš, ba i jsi povinen tak
činit, ale nikdy ne bezmyšlenkovitě, z pouhého zlozvyku, ale vždy
s myslí sebranou, z hlubokosti srdce, : vroucí duše jdto střelná
modlitba z nitra tvého vydrati se má to svaté jméno a letěti ze
rtů ke trůnu božímu . . . Nuže nežertuj a nezahrávej s těmi
jmény v nastávajícím roce. Střez rty své a na uzdě drž jazyk
svůj. Nevolej zbytečně Boha, nebo by se mohlo stát, že ve chvíli,
kdy pomoci jeho nejvíce potřeben budeš, oněmi ti ústa, a ty,
i kdybys chtěl, nebudeš je moci více šeptnout . . .
b) Ale ten nehřeší nejvíc, kdo je z pouhého návyku vyslo—
vuje, jsou lidé a jsou i mezi námi na zdejší osadě a jsou tu vi
děti často, kteří je vyslovují ve zlosti, říkáme o nich, že klejí.
Když jako kalné vody zvedne se hněv v jejich nitru, zaplaví
duši i srdce, tu přetékají ústa kletbami a rouháním. Často stačí
pouhý rozmar, špatná nálada, nezdar v práci aneb? pohá nechuť
a už ze rtů srší jako jiskry žhavé, příšerné kletby. Sel jsem cestou
do přespolní školy. Skřivan vesele zpíval mi jásavou píseňku nad
hlavou a podél cesty oráč oral dlouhý lán úrodného pole. Kristus
jak známo miloval hospodáře a zrovna svatou proto je práce
rolnická. O rozsévači mluvil Kristus, o pšenici, o koukolu, o žni,
stodole, o žencích, o chlebech a o dani. Nejkrásnější podobenství
volil z toho vznešeného povolání. Ale já trnul, poslouchaje onoho
oráče. Zaklel ten člověk než na tom roli božím jednu brázdu vy
oral — šestnáckráte . . . Co se má rodit na tom poliř Co má
vyrůst z těch černých hrud tolikrát prokletých? Těšit má práce
člověka a modlit se má člověk k práci—ježto k práci je stvořen
tak jako ryba k plování a jako pták k létání . . . Poslouchejte
lidi, když se rozčílí, jak děsnými kletbami v hádce si hrozí, po
slouchejte, když v růžové náladě vesele se baví a uslyšíte, jaká
špína kleteb z úst jako zápach jim vychází a přese rty se valí.
Ba jsou lidé, kteří klejí a ani si toho víc vědomi nejsou, druhou
přirozeností, potřebou stal se jim šeredný tento zvyk. A přece
je jisto, čím vzdělanější a mravně ušlechtilejší člověk, tím slušněji
se vyjadřuje, tím jemnějších výrazů užívá a čím mravně zpustlejší
a sešleiší muž, tím hrubší jest i jeho řeč. Poslední stanice lidské,
káznice, žálaře a polepšovny, otřásají se kletbami a rouháním
c) Hřeší konečně proti tomuto druhému přikázání i ten, kdo
lže a tuto lež přísahou potvrzuje, Boha za svědka se dovolávaje.
To je příšerný hřích, nejčernější zločin, a poněvadž vím a jsem
o tom přesvědčen, že tohoto hříchu schopni nejste, že křivopří
sežníka není mezi námi, proto o tomto hříchu s radostí pomlčím.
»

*

*

Nuže. moji drazí přátelé, doplňte dnes ten program, jak žít
v nastávajícím roce a umiňte si, >dávati co božího jest — Bohuc,
dávati mu nejen víru, ale i svoji úctu. Uvažte, že nebude míti
Hospodin za nevinného toho, kdo by vzal jméno Hospodina Boha
svého nadarmo.. II. Mojž. 20, 7. A už v Starém zákoně platil
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přísný zákon: »Kdož by se rouhal jménu Hospodinovu, at' smrtí
umře; kamením uhází ho všecko množství . . ,. III. Mojž. 24, 16.
To jsou vážné výstrahy a neúprosná slova. A proto cokoli v no
vém roce promluvíme, promluvme ku cti a slávě boží a ke svému
vlastnímu spasení. Amen.
7. S. Baar.

Neděle po Obřezání Páně.
Cyklus řeči o manželství.*)
»A stvořil Bůh člověka k obrazu svému;
k obrazu božímu stvořil ho, muže a
ženu stvořil je.:
1. Mojž. 1. 27.

Manželství čili spojení muže a ženy k společnému životu
a vzájemné lásce jest základem pokolení lidského; nebot 2 man
želství pochází rodina neboli domácnost, která dodává státu občany
a církvi křesťany. Kdo tedy tímto základem viklá. ten je škůd
cem státu i církve katolické. To činí za našich časů ti, kteří o to
usilují, aby stát odstranil manželství katolické, které jest nerozlu
čitelné, a aby místo něho zaxedl manželství občanské, které je roz
lučitelné, a to závazné neboli nucené, které by všickni snoubenci
uzavřítimuseli, mělo-li by manželstvíjejich před státem býti uznáno.
Manželství občanské nehledí na náboženství snoubenců, z nichž
tedy může každý náležeti jinému náboženství, třeba i nekřesťan
skému, anebo nemusejí náležeti náboženství žádnému. t. j. mohou
býti bez náboženství. Manželství občanské jest tedy možné imezi
katolíky a israelity anebo naopak, ono jest dále možné i Osobám,
které odpadly od své řehole nebo od stavu kněžského. Naproti
tomu dokážeme, že manželství jest zřízením božím. že jest svá
tostí církve katolické od Ježíše Krista ustanovenou; proto nemá
stát moci, aby je zrušil a místo něho manželství občanské zavedl.,
Manželství čili stav manželský založil Bůh, a to tím, že
stvořil prvního muže a první ženu, že přivedl první ženu k prvnímu
muži a že je oba k společnému životu spojil a jim požehnal —
Lteme o tom v Písmě sv. takto: A stvořil Bůh člověka k obrazu
svému; k obrazu božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je. 1. Mojž.
1. 27. Dále tam čteme: I vzdělal Hospodin Bůh ze žebra, které
vyňal z Adama, ženu a přivedl ji le Adamovi; dále tam čteme:
! požehnal/ím Bůh a řekl: Rosttež a množtež se a naplňte zemi;
dále tam čteme: I řekl Adam: Protož opustí člověk otce svého
i matku (: přidržz' so manželky své a budou dva v jednom těle.
Bůh tedy spojil jen jednoho muže a jednu ženu a Pan Ježíš do
kládá: A protož, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Mat. 19. 6.
Bůh tedy ustanovil manželství: a) ku vzájemné podpoře man
želů,“ b) kn zac/zování pokolení lidské/zo; nebot pravil dříve než
stvořil Evu: Není dobré, člověku býti samotnému; učiňmež mu
pomocníci podobnou jemu. 1. Mojž. 2. 18. Zena jakožto slabší
') Řeči ze soutěže »Rádce duchovnihoa.
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potřebuje vůdce a podpory, muž pak, jenž s velikou námahou
pečovati musí o živobytí a mnohdy unaven a vysílen domů při
chází, potřebuje ošetřování a obveselení družkou svého života.
Muž se vyznačuje více rozumem a činností a jeho působnost smě
řuje ven do světa; žena zase má vyvinutý cit a její snaha se od
náší k působení v tiché domácnosti. Polem činnosti muže je svět,
světem ženy jest dům. Takto tedy manželství napomáhá k po—
zemskému štěstí manželů. :) Manželství ma' zabránili smz'lstvu;
proto praví sv. Pavel: »Pro uvarování smilstva měj jedenkaždý
svou manželku a jednakaždá měj svého muže.: 1. Kor. 7. 2. —
a') Manželství ma' vyobrazovati spojeni řešíte Krista s církví.
Bůh tedy spojil jen jednoho muže a jen jednu ženu a to na
celý život, poněvadž nechtěl, aby žil Adam samoten, nýbrž chtěl,
aby žil s Evou, která měla býti jeho pomocnicí po celý život.
Požehnání, které vySIOvil Bůh nad prvními manžely, mělo
platiti pro všecky potomky jejich, mělo býti svatým dědictvím
všech těch, které Bůh k manželskému stavu povolává. Od požeh—
nání prvního manželství samým Bohem uznávali všichni národové
po celé zemi požehnání manželského sňatku rukou kněze po
všecky časy za úkon náboženský. Vždy a všudy bylo manželství
považováno za věc svatou a náboženskou a bylo uzavíráno s ná—
boženskými slavnostmi. Od počátku světa a po všecky časy do—
stavovali se ženich a nevěsta ku svým kněžím, aby se skrze ně
stali účastnými manželského požehnání božího. Tak tomu bylo
především u národa israelského. Dokud v Starém' rákoně otcové
rodin důstojností kněžskou obdařeni byli, požehnávali sami man—
želské sňatky svých synů a dcer. Když pak Bůh skrze Mojžíše
svůj zákon ohlásil, zastupoval od té doby levíta místo žehnajíclho
otce nebo spíše žehnajícího Boha. Také u pohanských národů
byly manželské sňatky vždycky s náboženskými slavnostmi rukou
jejich kněží uzavírány. Tak píše Tertullian, círk. spisovatel, který
r. 240 umřel, že bývaly manželské sňatky pohanů při bohoslužbě,
která se v pohanském chrámu modlám ke cti konala, uzavírány.
Řecký mudrc Plato praví, že jest obyčejem lidu, uzavírati manžel—
ství obětmi a modlitbou a spolupůsobením kněze. Pohanský mudrc
Pythagoras doporučuje muži, aby zacházel se svou ženou l_askavě,
poněvadž ji obdržel skrze kněze modlitbou u oltáře. U Rímanů
byly různé způsoby uzavírání manželských sňatků. Sňatek sobět—
ními hody byl nejslavnějším. Bylo při něm deset svědků, kteří
se s knězem za manžele modlili a obětovali. U divochů podnes.
Z toho poznáváme. jak hrozný to zločin, zbavovali manžel
ský sňatek náboženské slavnosti a snižovatz' je/ na spojení pouze
občanské, pozemské.

Tak hluboko neklesli ani pohané. Ve všech dobách toužili
lidé po tom, aby se jim dostalo požehnání, které vyslovil Bůh
nad Adamem a Evou a pokolením lidským; tato touha byla
příčinou náboženského uzavírání manželského sňatku, kněžského
požehnání jeho. Toto všeobecné podání chce manželství občan
ské úplně zrušiti. Ono olupuje manželství 0 náboženské posvěcení
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a o božské požehnání, ono zapírá poslední účel manželství a
zneuznává svaté a tajemné úmysly, které manželským stavem do
saženy býti mají. Hausbuch fůr die christliche Familie von P. Franz
Tischler O. Cap. s. 421 a 22.
Svatost manželství byla později uvolněním manželského svazku
dvojím způsobem zatemněna:
1. Místo původní jednoty t. j. Spojení jednoho muže a jedné
ženy nacházíme v pozdějších dobách mnohoženství. Což jste ne
čtli, praví Pán Ježíš, že ten, jenž učinil člověka s počátku, muže
a ženu učinil je a řekl: »Protož opustí člověk otce a matku a při
drží se manželky své, i budou dva v jednom těle A tu již nejsou
dva, ale jedno tělo. A protož, co Bůh spojil, člověk nerozlučnj..
Mat. 19, 4—6. Pán Ježíš na tomto místě praví, že původně byli
jen jeden muž a jedna žena spojeni. Před potopou světa odchýlil
se od této jednoty jen Lamech. Později ale, když se život lidí
stával kratším, připustil Bůh mnohoženství, aby se národ israelský,
který měl pravé náboženství zachovati, rychleji rozšířil. Chvála,
která se v Písmě sv. Abrahamu a jiným patriarchům bez všeho
pokárání jejich manželstev vzdává, nasvědčuje tomu, že jim Bůh
více manželek míti dovolil, ačkoli nemáme pro výslovné dovolení
žádného důkazu. Ačkoli nelze tvrditi, že toto odchylování se od
původní jednoty zákonu přirozenému úplně odporuje, přece dlužno
uznati, že se s ním méně shoduje. Nebot nejen že takové man
želství náruživosti člověka více nadržuje nežli jí brání, hájí právo
ženy, jíž se místo srdce nerozděleného dává srdce rozdělené. —
jest samozřejmo, že mnohoženství domácí pokoj velmi snadno
ruší a výchovu dětí ztěžuje. Avšak Bůh, který z důležitých příčin,
zvláště z příčiny rychlejšího rozmnožení pokolení lidského, mnoho
ženství dovolil, mohl zajisté mimořádnou péčí zlým následkům
jeho zabrániti, jinými slovy: jen Bůh jakožto nejvyšší a všemo
houcí zákonodárce mohl od svého zákona osvoboditi neboli di—
spensovati čili na nějaký čas mnohoženství (ne mnohomužství, jak
chce rozluka) dovoliti.
Nejvlastnějšímu účelu manželství, totiž rozmnožení pokolení
lidského, odporuje mnohomužství, totiž spojení jedné ženy s více
muži, a preto nebylo nikdy dovoleno.
2. Také původní nerozlučitelnost časem zmizela, avšak udr
žela se déle nežli jednota a teprve zákon Mojžíšův připouští roz
lučitelnost. »Pro tvrdost vašeho srdce, to jest pro vaši hrubou po
vahu, která by měla nejhorší následky, dopustil vám Mojžíš pro
pouštěti manželky vaše; ale s počátku nebylo tak, praví Spasi
tel. Mat. 19. 8. Však vzdor tomu nesetkáváme se až do doby
Makabejských se žádnými případy propouštění manželky; jakmile
ale přišlo ]udsko pod panství Římanů, dělo se propouštění man
želky velmi často. Sami pohanští Rímané.měli s počátku neroz
vlžitelnost manželství tak ve vážnosti, že dle svědectví círk. spi—
sovatele Tertulliana, který r. 240 umřel, a jiných, po šest set let
ani s jediným případem propuštění manželky, aspoň nevinné a
soudem neodsouzené, 'se nesetkáváme. Za časů Kristových a již
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dříve, byly ale také u Římanů rozluky manželské tak častými, že
dle výroku filosofa Seneky, ženy svá leta ne dle počtu konsulů
—- jako dříve — nýbrž dle počtu svých mužů počítaly, a že ne—

bylo pro římskou matronu čestnějšího titulu nežli toho, že byla
jen za jednoho muže provdána. To dokazuje, že bylo nutno,
uvésti manželství do původního stavu, neměl-li se jed nemravno
sti z kořene rodiny pozvolna do celého stromu pokolení lieského
šířiti. Marně namahal se císař Augustus, aby přísnými zákony
příliš libovolným rozvodům manželským přítrž učinil a různými
výhodami manželský stav udržel a tak základ státu pojistil; on
podal jen důkaz, že státní moc může sice zevní přestupky potla—
čiti, že ale nemůže lásku k mravnosti duším vštípiti. Bylo třeba
jiného zákonodárce, který by zachránil mravnost a s ní pokolení
lidské, a tím byl Pán ježíš, který manželskému stavu zase jeho
původní svatost navrátil. Wilmers S. ]. Lehrbuch der Religion;
Tilman Pesch. S. ]. Christliche Lebensphilosophie.
*

*

*

Nastal tak zvaný masopust; čas svateb a zábav tanečních.
Mnozí lidé mají o účelu manželství nízké ponětí; oni považují
manželství jen za prostředek. aby se mohli dovoleným způsobem
oddávati svým smyslným žádostem. Archanděl Rafael pravil k mla—
dému Tobiášovi, že někteří v manželství tak vcházejí, že Boha od
sebe i od své mysli odlučují a své chlípnosti tak hovějí, jako kůň
a mezek, v nichžto není rozumu, a dal mu toto naučení: Vezmeš
pannu s bázní boží, milostí synů více nežli chlípností veden jsa,
abys v semeni Abrahamově požehnání v synech došel. Takoví at
si toto zapamatují: Tělo lidské nemá nikdy býti pouhým nástro
jem pudu zvířecího, nýbrž má býti nástrojem svobodného ducha.
.lověk nesmí sebe zneuctívati. A on sebe zneuctívá nej—
hanebnějším způsobem, hoví-li své tělesné náruživosti. Lože man
želské má býti posvěceno dobrým úmyslem. Manželé jsou si po
vinni vzájemnou vážnost, a jejich chování má býti takové, aby
si sebe vzájemně vážiti mohli. Bez přemáhání sebe a bez stříd
mosti ve všech věcech není žádného manželského štěstí. Láska
v Bohu jest požehnáním rodiny, láska bez Boha jest zkázou její.
Přemnohé chyby v životě rodinném pocházejí z falešné, přepjaté
lásky členů její k sobě. Proto praví Spasitel: jde—likdo ke mně
a nemá v nenávisti otce svého, i matky, i ženy, i synů, i bratří,
i sester a ještě i života svého, nemůže býti mým učedníkem. Luk.
14, 26. Pan ]ežíš chce říci: Bůh má býti prvním předmětem lásky
v rodině; kde se jedná o Boha, má všecko ustoupiti. Pesch Christl.
Lebensphilosophie. Nemysli nikdo, že jest v masopustě všecka
rOZpustilost a nemravnost dovolena. Zákon boží platí tak dobře
v masopuště jako v postě. Proto bděte nad sebou, abyste při
svatebních a masopustních radovánkách nezranili svědomí své
nestřídmostí a nečistotou, které by vám radost obrátily v žalost.
Radujme se v Pánu, to jest nevinně a mírně; taková radost bude
nás blažiti a bude nám přípravou k radosti věčné. Amen. 7. Míka.
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Sv. Tři králové.
dak žití v novém roceí>
>Dávejtež tedy, co jest božího — Bohu.<
Mat. 22, 21.

Radostně pozdravuji slavný dnešní den a se srdcem po
hnutým vítám vás, kteří opět tak hojně sešli jste se kolem mojí
kazatelny. Všichni si vzpomináme dnes, jak mudrci od východu
přišli ke Kristu novorozenému, klaněli se mu a otevřevše poklady
své, obětovali jemu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Nezdá se vám, moji drazí, že jest jakási podobnost mezi
námi a mezi těmi královskými poutn ky? Zivot lidský sám srov
nává se s putováním, jehož cílem je Bůh. I my v nastávajícím roce
urovnati máme kus své životní pouti a v tom svatém putování
nésti máme s sebou také tři dary. Dva už známe — víru v Boha
a úctu k Bohu a co jest tím třetím darem? To nám praví třetí
přikázání boží: »pomni, abys den sváteční světil- t. j. ukazoval
Bohu i svoji lásku. O tomto třetím daru, kterým »dáváme, co
božího — Bohuc, promluvím k vám s pomocí boží dnes.

Pojednání.
Bůh není sobec jako člověk — pouze jediný jeden den
v týdnu vyhradil sobě a šest jich ponechal nám. V roce je 52 ne
děl a asi 17 zasvěcených svátků, celkem tedy 69 dnů svátečních,
ve kterých máme především býti celé mši sv. přítomni.
a) jak plnila naše osada tuto křesťanskou svoji povinnost
v uplynulém roce? Koho milujem, toho rádi navštěvujem. Lidé
zdaleka jdou k sobě na návštěvu -— scházejí se o posvícení.
o jmeninách a narozeninách. To leží v přirozenosti lidské. Zde
v chrámu přebývá v nejsv. svátosti oltářní náš přítel nejlepší, náš
otec, který volá: »pojďte ke mně všichn.!c Ruku na srdcel Po
slechli jste sladký jeho hlas? Ach, ano, znám už horlivé a pra
videlné návštěvníky chrámu Páně, hledím po lavicích, dívám se
na obor — a vidím tam i ted tváře a hlavy, které ani jednou
v neděli a ve svátek zde nechyběly. Nic je doma nezadrželo. Ani
práce, ani pohodlí. At byly venku cesty prašné anebo blativé, at
slunce pražilo anebo mrzlo a sníh se z oblak sypal — oni cestu
do svého farního kostelíka našly. — ]iní přicházeli sice často. ale
ne vždy. Musila ta být štastná a přiznává shoda mnohých oko'
ností: cesta musila být suchá a pohodlná, nesmělo pršet ani vítr
vát, nesmělo být dusné vedro ani palčivý mráz a nesměli mít nic
důležitějšího na práci — tu se vypravnli a přišli i oni do chrámu.
A konečně jsou na osadě naší — s pláčem pravím ——jsou kato—

ličtí křesťané, kteréjsem zde v jejich chrámu dosud v neděli na
mši sv. neviděl. Tu a tam přijde jeden nebo druhý — buď za
kmotra, nebo za kmotru, nebo ukázat se v nových nádherných
šatech anebo ze zvědavosti podívat se na svatbu známé přítelkyně
anebo ze slušnosti doprovodit ke hrobu přítele, ale jít na mši

— 104 —

svatou — býti přítomen kázání a požehnání — to nikoli, — tisíce
výmluv a omluv je, kterým obelhávají své vyčítající svědomí. Byly
neděle a svátky — kdy byl tento kostelík vámi přeplněn — tolik
se vás sešlo — že vás tyto zdi ani pojmouti nemohly. Ale vzpo
mínám si také -— a s bolestí vzpomínám — byly i takové ne
děle -- kde nás tu bylo sotva padesát . .. A přece každou neděli
a každý svátek jsme povinni navštívit svého Pána a z lásky se mu
poklonlt. Už víte, co si umíníme pro nastávající rok? Poslouchati
příkaz boží —- a alespoň jednou v týdnu ve chrámu pozdvihnouti
duši z prachu a na křídlech lásky zaletět k nebes výšinám.
b) Ale to není všecko, čím máme den Páně světiti. Máme
z lásky k Bohu i od prací služebných odpočívat. »Nebudeš dělati
žádného díla ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá
i hovado tvé: II. Mojž. 20, 9. výslovně hřímá s hory Sinai boží
hlas. Zdali pak jste dávali Bohu, co božího jest? Zdali pak se

vskutku na'osadě naší nekonaly práce, které nutné nebyly? Vzpo
mínejme chvíli
a nad práh vědomí vynořují se bolestné vzpo
mínky. Ach ano, v neděli to bylo, kdy se vozil štěrk na zdejší
okresní silnici, v neděli to bylo, kdy se vyorávala řepa a bram
bory. Zvlášť smutně vzpomínám si na svátek patrona tohoto staro
slavného království, dědice české země, sv. Václava. Tu jsme zpí
vali: »vévodo české země — rozpomeň se na své plémě —- nedej
zahynouti nám ni budoucím ——utěš smutné — zažeň vše zlé- -—

a až sem do chrámu bylo při tom slyšet supět a hvízdat — parní
oračky.
přátelé, tenkrát na osadě naší nebylo potupeno jen
sv. náboženství, ale i vlastenectví české krčilo se v koutě a pla
kalo krvavé slzx. protože svátek sv. Václava je eminentně náš ——
výhradně pro Cechy zasvěcen a eši to byli, kteří ho znesvěce—
vali . . . Vím, máte výmluvy a omluvy pro své hříšné jednání.
»Naše íntensivní hospodářství- — »rationelní, pokrokový směr —
boj o existenci — cena času — to vše nás nutí k tomu; tak se
omlouváte, spoléhajíce se jen na sebe a zapomínajíce na nejvyššího
Hospodáře . . . Když byly na př. Křížové dny — to rintensivní
hospodářstvíc vám nedovolilo súčastnit se průvodu, ve kterém
jsme prosili, aby Bůh vaši úrodu zemskou zachovati ráčil. »My
na Podřipsko hospodaříme rationelně — místo svěcené vody —
ledkujem, a místo průvodu a modlitby ořem hluboko a práškujemc
četl jsem v krajinském listu zdejším. Je to smělé slovo a hrdá
řeč . . . Letošní rok ukázal, že je třeba nejen vody svěcené —
ale i obyčejné, kterou Bůh se své výše zemi zalévá. Nepršelo a
chudou úrodu — kroupy potloukly . . . . Práce nedělní nebývá
požehnána a pravdu má přísloví, že v neděli má pouze lenoch
pilno. Intelligentní ředitel velkostatku mi řekl: »práce nedělní s_e
n=vyplatí. Je drahá její jakost je špatná. Dělník koná ji s nechutí,
ježto tělo jeho přirozeně žádá si odpočinku. Bůh to dobře za
řídil.: Ovšem to Bůh dobře zařídil, nože poslechněme ho a v na
stávajícím roce i po této stránce »dávejme, co božího jest — Bohuc.
*

*

*
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Tím, v Kristu shromáždění, pouze v hlavních rysech, pokud čas
dovoloval, ukázal jsem vám jako v letu, jak jsme v minulém roce
žili a jak v budoucím s boží pomocí žíti máme. Raduji se, jest li
mezi vámi někdo, kdo si prostá moje slova vzal k srdci, ale rmoutil
bych se, kdyby se jimi kdokoli cítil uražena a odprošuji ho předem.
Mým účelem ani úmyslem není urážeti, nýbrž chci jen ukázati
cestu — která nás jako sv. Tři krále s dary dovede do nebeského
Betlema. Jako duchovní lékař váš předepisují pouze lék. Užije-li
ho patient ——uzdraví, ne-li, tak umře Opakuji výslovně, že ne
mám ve svých kázáních nikdy na mysli jednotlivce, ale vždycky
celek — nikdy osobu určitou — ale vždycky hřích a nepravost.
Nediktovala mi slova k vám promluvená nenávist, ale veliká a od
daná láska k vám. Byl bych vaším nepřítelem, kdybych vám lichotil,
a hřešil bych, kdybych hříchy schvaloval a k nim mlčel. Ovšem,
pravda bývá někdy trpká, nechutná, odporná a lidé ji nesnášejí.
Přísloví dí: »pro pravdu se lidé nejvíc hněvajíc a Šmilovský na
psal: »pravda má břitké hrany, ale muže poctivého — neřežec —
a proto nehněvejte se na mne. Osud mě zavál mezi vás a Bůh
ze mne učinil vašeho kněze. Slova moje vyzní snad na prázdno —
uprchnou z těchto zdí — nenalezše útulku v srdcích vašich, 'ale
ani to mne nepohněvá — nebot svědomí mi praví, že jsem vy
konal svoji povinnost? Pro lásku boží znovu vás na počátku no
vého roku prosím, »odřeknouce se bezbožnosti, střízlivě, spravedlivě
a pobožně živi buďte: — npovstaňte ze snac — rodvrhněte skutky
temnostic a »co božího jest ——dávejte Bohu: a Bůh a Pán náš
dá potom nám všem, co našeho jest t. j. život věčný. Amen.')
_7.Š Baar.

Sv. Tři králové.
). Kdo patří k tělu církve sv., II. kdo patří k duši

církve s_v.

»Viděli jsme hvězdu jeho na východě
apřišli jsme s dary poklonit se jemu..
v Mat. II.

Ten zázračný děi Zjevení se Pána pohanům má v sobě velmi
důležité poučení v mnohém směru. Vidíme, jak Bůh podivným
způsobem se poznati dává i tam, kde přirozené prostředky nedo
stačují. Hvězda zázračná byla příčinou pozornosti a po volání
těchto lidí vynikajících nejen rodem a úřadem, ale hlavně moudrostí,
která jim dala jméno mudrců a učinila je králi. jim doneslo se proro
ctví starého proroka: »vzejde hvězda zJakoba a povstane prut z Isra—
ele.: (Num. 24“ 17.) Jaká to byla hvězda, kdož může věděti? jedni
praví, že to byla zvláštní hvězda, jen k tomu stvořena, aby vedla
mudrce, jiní praví, že to byla Zvláštní soustava hvězd, kteráse
v 800 letech opakuje při oběžnicích: Saturna. ]upitera a Marta,
neboť obě poslední hvězdy 800 našich let potřebují k jedné cestě
zvěrokruhem nebeským, Ajinípraví, že to anděl byl, jenž je vedl,
") Kázáno v Klobukách r. 1900.
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ale to vše jest věcí vedlejší, hlavní věcí jest věděti, že Bůh své
věrné duše zvláštním způsobem osvítil a přivedl ku poznání Spa
sitele. Vidíme zde působnost boží i v ty duše vzdálené, které bez
své viny neznají zjevení boží, že nic nevadí vzdálenost, neznalost,
jen když jest vůle dobrá. Bůh dá osvícení a zjevení třeba cestou
nadřizenou. To jest ta důležitá poučka pro všední život každého
člověka. Ježíš Kristus, ta hvězda věčné pravdy, svítí svým slovem
všem: kam nedochází jeho slova zvuk, tam jde milost Ducha sv.,
která působí, aby duše dobré vůle milovala moudrOSt, a moudrost
jest hvězdou, která vede k Bohu a činí dary: víru, poslušnost,
lásku. Víme, že Kristus skrze církev sv. působí v duše naše, ale
také víme, že působí i v duše dobré vůle, které jsou beze své
viny mimo církev sv. Každý z nás má se snažiti poznati pravdu
církve sv. Kdož první netouží a nechce oběti svého života jí při
nésti, ten spasení nedojde i kdyby byl stokráte členem církve sv.,
která má všechny prostředky spasení,_a druhý, jenž mimo církev
sv. jest bez viny své, přiveden býti může k spasení ze zvláštního
milosrdenství božího. Jest to tak zvané učení o duši a těle církve sv.,
které jest potřebno znáti každému z nás, abychom si vážili církve
sv. Rozjímati proto budeme v díle I. leda jest lidem těla církve
sv., v díle lI. kdo jest zla'em duše církve 311.
Býti toliko údem nestačíl nýbrž musíš býti příslušníkem duše
církve sv. Co tato pravda znamená, vysvitne s pomocí boží z roz
jímání.

*

Pojednání.

I. Kdo jest údem těla církve sv.
Známo vám všem, že Kristus Pán shromáždil kolemsebe
společnost v něj věřící a ti že byli od něho nazváni církví čili
království božím na zemi. Sebe nazýval hlavou, pastýřem té církve,
údy svými nazýval ovečky své. Toto shromážděni viditelné na
zýval církví svou a jí slíbil trvání až do konce. Církev trvá až
do dnes a bude trvati do skonání světa. Ona dává sp \seni svou
milostí, učením a přikázáními,ale ne všichni údové spasení dojdou. jest
rozdíl mezi údy církve sv. jest rozdíl mezi údy těla církve a rozdíl
mezi údy duše církve. Tážete se co jest tělo církve sv.? Slyšte.
Tělem církve sv. jsou všichni, kdož křtem sv. pokřtěni byli. To
jest počet zajisté veliký.
l. Patří proto k tělu církve sv. předně však:/miplatně po
křtění a těch jest počet veliký. Ale nesmíme z této tělesné pří
slušnosti souditi na to, že jsou dítkami spasení věčného. Církev
se podobá a připodobňuje arše Naemovč, v níž zachránila se rodina
vyvoleného Noema, ale v arše té bylo sice toliko 8 osob, 4 muži
a 4 ženy, ale mezi těmi byl i zlořečený později Chám. K tomu
tělu církve sv. patří tedy všechny ty milliony platně pokřtěných,
kterých se čítá na 400 millionů dle statistiky.
2. Patří tedy i k tělu církve vid telné i hříšníci mimo stav
boží milosti žijící. Bylo z toho v minulosti mnoho sváru a hádek
v církvi sv., zda i hříšníci údy církve sv. jsou. Již od počátku
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byl o tom rozpor. Mnozí tvrdili, jako Donátus v starých dobách,
později Wikliff a Hus, že hříšník není údem církve, nýbrž jen
člověk v milosti boží žijící. V té věci pobloudili. Jako máme na těle
mnohé údy. tak jsou i různí údové v církvi. Kristus Pán sám
svými podobenstvími ocírkvi sv. nás učil, že vcírkvi jsou a budou
hříšníci, kteří spasení nedojdou, ač jsou údy církve sv., která
sama má prostředky spasení 1. pravé učení, 2. sv. svátosti, 3. při—

kázání spasná a moudrá.
3. Podobenství Páně to jasnč dokazují, Pán srovnává tu vždi—
lelnou církev svou se sítí, kterou loví rybáři a zahrnou množství
ryb dobrých i špatných. Všechny jsou na čas vjedné síti, ale jen
na čas, než přirazí ku břehu. Na břehu nastává rozdělení dobrých
od špatných. Ty, které nevyhovují vůli. rozumu a příkazu, rybáři
jsou vrženy zpět. Kdož z věřících údů církve sv. věrou, nadějí
a láskou nejsou za jedno s ]ežíšem, jsou sice na čas v síti, ale ne
na vždy. Nastává odloučení.
Srovnával církev viditelnou : polem, na němž roste pšenice
a koukol, a přece jest celé pole hospodáře téhož, pak církev jest
jeho tělem, které shromáždil kolem sebe, ale některé údy jsou až
do dne žní koukolem. který zlý člověk šíří v církvi sv. Kristus
Pán srovnával církev sv. se svateb/zí hostinou, k níž vstoupil a na
čas u stolu seděl s ostatn'mi i člověk. který nechtěl ani obléci
podávané darem roucho svatební. Byl zevnějškem na hostině, ale
jen na čas, než přišel král, aby jej vyloučili dal. Toť zřejmý důkaz,
že mezi těmi, kdož jsou viditelnými údy Kristovými, také jsou
neposlušní, hříšní členové, kteří příkazu Páně nedbají, slova ne—
šetří, ale údy jsou. Ostatně nikdy neví určitě, zda jest v milosti
boží, proto jsou mnozí údy této, ač k duši církve nepatří.
Znáte. že církev sv. Kristus Pán sám přirovnával k avčz'ncí
(Mat. 25., 32), ale k ovčinci, v němž na čas jsou ovce i kozli.
Tedy opět nejen spravedliví ale i hříšní. Mnoho jest údů církve
dle těla, všichni pokřtěni platně, ale ne všichni jsou dle ducha,
třeba by nebyli viditelnými údy dle těla. jak sv. králové nebyli
z národa vyvoleného, ale cizinci a jak se praví, jeden z nich z po

tomků Sema, druhý z potomků Cháma a třetí Jafeta, synů Noe
mových. Vyvolení potomci Abrahamovi, to símě jeho, byli vůkol
v ]erusalemě, v Betlemě a celé judei, ale ne všichni měli ducha
Abrahamova a proto nevzali spasení. Pán Kristus jim to nevyčítal,
když se odvolávali, že jsou símč Abrahamova, jste—lisynové Abra
hamovi. Abrahamovy skutky čiňte. levnější příslušnost k církvi,
k Ježíši nepostačuje, my musíme patřiti k duši církve, o níž roz
jímáme v díle
ll.
Co to znamená býti účasten v duši církve, lehce poznáte
opět na podobenství. Kristus Pán jest hlavou církve a my jsme
údové. Ud zdravý, ale žije tentýž život s hlavou a ostatními
údy, aniž by bylo rozporu. Tak i zdravý úd církve sv. žije život
s hlavou církve Ježíše společný: myslí, volí, miluje, zatracuje a ná—
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sleduje, co Ježíš Kristus myslil, volil, miloval, zatracoval. Následuje
tak dokud slabost lidská schopna jest.
Jsou však údy i nemocné a ty nežijí celý život, nýbrž jsóu
jim některé výkony bolestné a někdy i nemožné. To je nemoc
toho údu. Když však úd mrtvý přestal žíti život s hlavou těla
pak jest odumřelý a odumírá, jsa neschopen života. Tak jest to
mezi údy církve sv. Jsou údy církve, které žijí žzval ve spa/ent : Ye
žz'šem Kristem jako ratolos/l na kmenu vinného keře. Z něj béřou
sílu, z něho květ a ovoce, kam kloní se keř vinný, tam i rato
lesti. Prospívá kmen, bujní i ratolesti, trpí, trpí i ratolesti. Tot
obraz duše církve. Ona ve spojení s Ježíšem jest ve sv. přijímání,
ve sv. svátostech, sv. víře a sv. naději, v pronásledováníi ve štěstí
& zdaru. Radují se, když hojná návštěva slova božího, plesají,
když četně se přistupuje k sv. svátostem, rmoutí se, když učení
se tupí, přikázání přestupují. To jsou údy duše církve sv. Jsi ty

duší takovou?
Tn pravdu vidíte znázorněnu na sv. Třech hrá/ích, jichž
svátek se významně nazývá Zjevení Páně pohanům. Jich duše,
svědomí, ten vrozený všem lidem zákon přirozený, velel hledati
a milovati dobré & nenáviděti zlé. Pro věrné plnění tohoto při
rozeného zákona božího v nás omilostnění byli vyššího poznání
o Bohu Vykupiteli Bůh jim dal poznati vtělení Syna svého. Co
činí ty s Bohem spojené duše, které ve všem chtějí Boha pozná
vati, jemu sloužiti a jej milovati. Oni jdou, aby jej viděli z blízka,
poznali více a béřou ihned dary nebe, aby mu lásku svou ukázali:
»Viděli jsme hvězdu jeho na východě a přijeli jsme s dary, po—
klonit se jemu.
Tak jedná každý katolík, který nepatří jen k tělu církve,
nýbrž k duši církve. Jemu stačí, aby věděl, co církev Kristova
učí a on slyší v ní hlas Ježíšův, vnuknutí Ducha sv. Slyší, že
církev Páně učí: manželství jest nerozlučitelný svazek, a jemu jest
ten důvod první a největší. Slyší, že Kristus Pán dítky nazývá
miláčky svými, kterým nemá býti bráněno přijíti a to mu dostačí,
aby se přičinil, aby jeho dítky i jiné blíže k Spasiteli vedeni byli,
Hotov jest za tím cílem jíti, trpěti i obětovati.
V té pravdě jes! obsažena však velká hrozba pro nezdravé
údy těla církve a velká útěcha pro ty, kdož mimo viditelnou církev
jsou bez vlastní viny své. Víme ztoho tajemného povolání svatých
králů, kteří se významě nazývají mudrci, že nestačí býti údem
církve viditelným, nejsme-li Spolu i duchovně údy. Pravil nám
proto Spasitel k výstraze: že přijdou od východu a od západu
světa a budou stolovati s Abrahamem, třeba jeho semenem těles
ným nebyli, ale synové jeho, že mnozí vyvržení budou ven. Co to
znamená, když to obrátíme na církev sv.? Ze údy viditelné církve
mnozí nepřijdou k patření na tvář boží, ani že nedojdou života
věčného, ale mnozí, kteří stojí bez viny své mimo církev, a plní příkaz
svého svědomí a mají touhu přijmouti pravdu boží, že dojdou spa
sení, nebot oni — patří k duši církve. To jest pro ně potěchou.
Proto učí církev sv., že krom křtu vody jest také křest žádosti
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a křest krve, který nás může přivtěliti, když touží duše Boha
poznati atomu poznání obět přinésti — jako ti sv. mudrci, onichž
evangelium vypráví prostě jak vroucí touhou a láskou po Spasi—
teli světa oživeni byli — ti jsou pokřtěni křtem žádosti, poněvadž
nelekají se ani obtíží: viděli jsme hvězdu — přijeli jsme s dary
-— poklonit se jemu. Tak, drazí posluchači, jest mnoho duší
svatých a vyvolených Bohem mimo viditelnou církev sv. a to
jsou mnohé duše mezi pohony. Známe to nejen z příběhu svatých
králů zevangelia, ale i ze skutků apošt. (18. 10.) Pavel když v Ko
rintě spustlém s počátku bez značnějšího úspěchu kázal, že Ježíš
jest slibovaný Kristus a mnozí odporovali a se rouhali, vytřásaje
roucho své řekl jim: »Krev vaše budižv na hlavu vaši: já čist jsa
půjdu od této chvíle k pohanůmc. Rekl Pán v noci 11vidění
Pavlovi: »Neboj se, ale mluv a nemlč, já jsem s tebou a žádný
nesáhne na tebe, aby uškodil tobě, nebo mno/zo lidu mám vlomto
měn/č.1 Vidíme zde, že milost boží působila v tyto duše přirozeně
dobré, aby došly milostí všech, které církev sv. dává. Ony patří
k duši církve dříve, než k tělu. Mnozí opět patří k tělu, ale
nikdy k duchu církve. (Setník Kcrnelius.)
Bratři drazí, třeba aby srdce vaše naplnilo se sv. hrůzou.
Jsme údy církve samospasitelné, ale nejsme ducha jejího a proto
v nebezpečí spásy duše naše nesmrtelné. Tak dlouho nejsme údy
ducha církve sv., dokud nejsme spojeni s ní ve sv. víře: co ona věří,
to věřím i já, co ona zavrhuje, to zavrhují i já, v té víře chci
zemříti, nic mne od ní neodloučí, žadný člověk, žádný anděl
snebe, neboť by musil býti padlý to anděl. Spojení .s ní vnadějž',
že dá Bůh odpuštění těm, kdož kajícího ducha jsou a kdož se
očišťujístále pokáním a předsevzetím. Spojení v lásce: kdož i skutky
svými víru svou živě ukazují. Jsou tedy údy duše církve některé:
spojeny věrou, jiní spolknejřz' láskou atřeti nejspojenějšz' vytrvalosti.
Proto se také dává v Písmě svatém název různý: Udy Kristovy,
chrám Ducha svatého. nevěsta Kristova.

]sout' některé údy duchovní též rozliční dle lásky své: jsou
služebníci, kteří ze strachu více plní svou povinnost než z lásky,
jsou synové, kteří mají příslušnost a sdílnost větší, a konečně
dědicové, kteří vytrvají v dobrém a stávají se účastni zaslíben:
Kristových! zač se tolikrát modlíme vzývajíce svaté a Rodičku
boží. Třeba hledati jako sv. králové, když nalezneme jíti a obět
nějakou přinésti.
Přehlédnu-li předmět své řeči, tedy jde na jevo učení církve
o samospasitelnosti její v pravém smyslu. Církev sv. nese nám
všechny prostředky spásy. Ale ty prostředky nepůsobí ve všech
údech, nýbrž jen v těch, kdož ji řádně v pravém duchu užívají.
Bůh však ve své lásce působí svou milostí i mimo církev svatou
a působí spasení v těch, kdož bez viny své stojí mimo církev,
jak vidíme na sv. králích, na setníkovi Korneliovi. Totéž opakuje
se i dnes.



Ty také jsi údem církve, milý posluchači, a já o tobě mám
za to, že nejsi toliko údem těla, nýbrž údem duše církve svaté„
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že věříš, doufáš a miluješ vše, co věří, doufá a miluje církev sv.
a že se přičiňuješ, aby rozmáhalo se království boží na zemi: svým
slovem, poučením, příklademapříspěvečkem sebe malým na účely
sv. církve Soudím tak z přítomnosti tvé na mši sv. a při kázání.
Buď vždy poslušný hlasu církve jako sv. králové, kteří viděli, šli,
obětovali a klaněli se. lx'de víš a znáš, že hlas církve učí — uč
se, kde poroučí, poslouchej, kde prosí — vyslyš — tenkráte také
o tobě budou platit slova Páně: »vy jste, kteří jste se mnou
setrvali.:

Fr. Vaněček.

Neděle [. po Zjevení Páně.
Pravim pak vám, že kdožkolipropustil
by manželku svou, leč pro smilství, a
jinou by pojal, cizoloži: a kdo by pro
puštěnou pojal, cizoloží. Mat. 19.

Rozjímali jsme v minulém kázání, že Bůh založil stav man
želský, a to tím, že stvořil prvního muže Adama a první ženu
Evu, kterou přivedl k Adamovi, aby byla jeho pomocnicí po celý
život jeho, a že jim pak požehnal. Od té dooy bylo u všech ná
rodů po celém světě a ve všech časech zvykem, uzavírati man
želské sňatky v chrámech s náboženskými slavnostmi a spolupů
sobením kněze. Místo původní jednoty nastalo v pozdějších do
bách mnohoženství, které Bůh trpěl, aby zamezil horší zlo, aaby
se národ israelský, který měl pravé náboženství zachovati, rychle
rozmnožil. Také původní nerozlučitelnost časem zmizela. Mojžíš
dopustil israelitům propouštěti manželky pro tvrdost srdce jejich,
to jest: pro iejich hrubou povahu. Za časů Kristových a již před
ním byly u Rímanů rozluky manželské tak častými, že jim císař
Augustus přísnými zákony zabrániti hleděl; ale nadarmo. Bylo
třeba jiného zákonodárce aby mravnost a tím i pokolení lidské
zachránil, a tím byl Pán Ježíš. Budeme tedy dnes rozjímati: Pán
?esz's' navrátil mame
ě'e/s/m původní jednotu a nerozlučnost.

Pojednání.
1. Když byl Pán ježíš podotknul, že původně bylo m'an
želství jen mezi jedním muzem a mezi jednou ženou, přidává po
chvalně: oA tak již nejsou dva, ale jedno tělo.: Mat. 19. 6.
0 muži, který by propustil manželku svou, leč pro smilství, a
jinou by pojal, praví, že cizoloží, I kdyby tedy muž ze zákonné
příčiny, totiž pro smilství, ženu svou propustil, přece cizoloží,
jestli se s jinou ožení; a ten, kdo by se spropuštěnou manželkou
— at byla propuštěna ze zákonné příčiny nebo bez ní — Pán
Ježíš nečiní žádného rozdílu — oženil, by také cizoložil, z čehož
následuje, že propuštěním manželky se svazek manželský neruší,
nýbrž že stále trvá; proto nemůže ani muž, který manželku pro
pustil, ani propuštěná manželka v nové manželství .vstoupiti.
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jest dostatečně známo, že církev katolická jednotu a neroz
lučitelnost manželství hájila. Papežové nedovolili nikdy žádným
manželům, aby za živobytí druhého manžela v nové manželství
vešli; raději připustili nejhorší zlo, nežli by to byli dovolili. Tak
na př. Jindřich VHI., král anglický, chtěl se dáti rozvéstí se svou
zákonitou manželkou Kateřinou kastilskou a oženiti se znova
s dvorní dámou Annou Boleynovou. Žádal o povolení k tomu
papeže Klementa VII, než papež mu ho nedal. Ano i když král
začal katolíky nejukrutněji pronásledovati roku 1535, a zaváděl
v Anglii učení Lutherovo, zůstal papež nepovolným; nemohljinak,
jelikož nebyl oprávněným, zrušití přikázání boží.
Dva případy uvádějí se často proti církvi: dispens císaři Na
poleonovi I. a Angličanu Hamiltonovi udělená. Avšak císaři Napo
leonovi I., jehož manželství s Beauharnaisovou bylo platné, ne
udělil dispens papež, nýbrž sbor povolných státních kardinálů Na
poleonem samým sestavený; u Hamiltona pak byl proveden dů
kaz neplatnosti, poněvadž byl k manželství přinucen. Pán Ježíš
hájil jednotu manželství, poněvadž nedovolil, aby muž, i kdyby
ze zákonité příčiny — totiž pro smilství — svou ženu propustil,
s jinou se oženil, sic by se dopustil cizoložství; ani aby propu
štěná žena vůbec, at byla již z jakékoli příčiny propuštěna, za
jiného muže se provdala; dle Pána Ježíše smí tedy muž býti
v manželství jen s jednou ženou, a žena smí býti v manželství
jen s jedním mužem.
2. Pán ježíš vrátil manželství také původní nerozlučitelnost.
To vysvítá ze všech sv. evangelistů. kteří o manželství píší. U sv.
Lukáše 16, 18 praví Pán ježíš: »Každý, kdo propouští manželku
svou, i jinou pojímá, cizoloží; a kdo pojímá propuštěnou od muže,
cizoloží . Z těchto slov vysvítá, že se propouštěním svazek man
želský neruší, poněvadž by jinak nový sňatek nemohl býti nazván
cizoložstvim U sv. Marka 10, 2—12 čteme: Ipřistoupili fariseové,
a otázali se ho.: Sluší—liženu propustiti? pokoušejíce ho. On pak
odpovídaje řekl jim: Co vám přikázal Mojžíš? Kteřížto řekli:
Mojžíš dopustil lístek zapuzení napsati, a propustiti. ]imžto od
pověděv ježíš řekl: Pro tvrdost srdce vašeho napsal vám — totiž
Mojžíš — to přikázání. Ale od počátku stvoření muže a ženu
učinil je Bůh. Protož opustí člověk otce svého, i matku, a při
drží se ženy své: i budou dva v jednom těle. A tak již nejsou
dva, ale jedno tělo. Protož co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
doma otázali se ho opět uučedníci jeho 0 též věci. 1 dí jim:
Kdobykoli propustil manželku svou, a jinou pojal, cizoloží proti
ní. A jestliže by propustilažena muže svého, a za jiného se vdala,
cizoloží. Pán Ježíš učí těmito slovy toto: Mojžíš dovolil židům
jen pro tvrdost srdce jejich manželku propustiti; Bůh chtěl pů
vodně, aby bylo manželství tak nerozlučitelným jako lidské tělo;
toto úzké spojení muže a ženy v jedno tělo nemá býti rozlou
čeno -— protož co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, praví Pán ježíš
— a proto nemá již právo: napsati lístek zapuzení, žádné plat—
nosti. Učedníkům svým pak doma vyložil, že by se jak propu
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štěný muž, tak propuštěná žena cizoložstvídopustili, kdyby vnové
v manželství vešli. S těmito řečmi u sv. Lukáše a sv. Marka
souhlasí též jeho řeči u sv. Matouše 19, 3—9.: I přistoupili k němu
íariseové pokoušejíce ho, řkouce: Sluší-li člověku propustiti man
želku svou z kterékoli příčiny? Kterýžto odpovídaje řekl jim:
Což jste nečtli, že ten, jenž učinil člověka s počátku, muže a
ženu učinil je? a řekl: Protož opustí člověk otce a matku a při
drží se manželky své, i budou dva v jednom těle. A tak již ne
jsou dva, ale jedno tělo. A protož, co Bůh spojil, člověk neroz
lučuj. Tento důvod mluví zajisté pro nerozlučitelnost manželů.
Rekli jemu: Proč tedy rozkázal Mojžíž dáti lístek zapuzení a pro
pustiti? Dí jim: Pro tvrdost vašeho srdce dopustil vám Mojžíš
propustiti manželky vaše; ale s počátku nebylo tak. Pravlm pak
vám, že kdožkoli propustil by manželku svou, leč pro smilství a
jinou pojal, cizoloží; a kdo by propuštěnou pojal, cizoloží.
Touto odpovědí zavrhl Pán ježíš nejprve mínění těch, kteří
se domnívali, že lze manželku z jakékoli příčiny propustiti a pro
hlašuje, že jen smilství nebo jiná velice důležitá příčina k tomu
opravňuje, dává ale zároveň židům na sr0zuměnou, že se propu
štěním ženy manželský svazek rerozlučuje, nýbrž že dále trvá,
nebot praví, že kdokoli by jinou pojal, ať propustil svou dřívější
manželku pro příčinu zákonitou nebo nezákonitou, cizoloží; to vy
svítá jasněji ze slov: A kdo by propuštěnou přijal, cizoloží, která
nečiní rozdílu mezi propuštěnou pro smilství nebo pro některou
jinou příčinu. Jakým právem podkládá se slovům Spasitelovým
ten smysl, že dovoluje jimi manželce, by_la-li pro smilství od muže
propuštěna, v nové manželství vejíti? Ci mohl Spasitel učiti, že
cizoložství přináší ženě výhodu, že může v nové manželství vejíti,
kterou žena počestná neměla? Naopak víme, že ženě cizoložné byl
určen trest smrti v zákoně. jako ostatní evangelisté upírá též sv.
Matouš na jiném místě rozvedeným právo k novému sňatku, nebot
píše: Rečeno pak jest, kdobykoli propustil manželku svou. aby jí
dal lístek zapuzení. Ale já pravím vám: že kdožkoli propustil by
manželku svou kromě příčiny smilstva, uvádí ji v cizoložství; a
kdož propuštěnou pojme, cizoloží. Mat. 5, 31, 32. At byla tedy
žena propuštěna z příčiny jakékoli, cizoloží ten, kdo ji za manželku
pojme. Muž ale, který propouští manželku svou bez zákonné pří
činy, uvádí jí v cizoložství, poněvadž ji vystavuje nebezpečím se
ho dopustiti. Též učedníci Pána ]ežíše chápali, že zavedl do man
želství přísnost, o níž se až do té doby nevědělo, jak vidno
z jejích slov: Poněvadž jest takový způsob člověka s manželkou,
není dobře se ženiti. Mat. 19, 10. Všecku pochybnost konečně
odstraňují slova sv. Pavla: Těm pak, kteří jsou v manželství, při
kazuji ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela; pakli by
odešla, at zůstane nevdaná, aneb at se zase smíří s mužem svým.
A muž nepropouštěj manželky. 1. Kor. 7, 10—11. Z těchto slov
vysvítá, že rozvedení manželé v nové manželství vstoupiti nesmějí,
z čehož následuje, že svazek manželský jest nerozlučitelný, anebo
že — jak týž apoštol dále praví — trvá až do smrti.
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3. Církev katolická hájila vždycky nerozlučitelnost manželství.
Dle círk. spisovatele Tertulliana —- 1- 240 — »rozloučí manžely
jen ten, kdo je spojil; on je ale rozloučí ne rozlukou, kterou za
vrhuje, nýbrž smrtíc. Na otázku, není—liv žádném případě ženě
dovoleno, aby se od muže odloučila a za jiného se vdala, odpovídá
sv. ]eronym — 1- 420 —: Učiniv přítrž všem výčitkám prohlásil
apoštol co nejurčitěji, že žena, která za živobytí svého muže za
jzného se vdá, jest cizoložnicí. At jest cizoložníkem, at jest všemi
nepravostmi pokryt a proto od své ženy opuštěn; dokud je živ.
zůstává jejím mužem a není jí dovoleno za jiného se vdáti .
Kdo propuštěnou za manželku si vezme, jest cizoložníkem, at
opustila muže sama, anebo muž ji, epišt. 55. ad Amandum presbyt,
u Wilmersa. Sv. Augustin — + 430 — vykládá lidu nerozlučitel
nost manželství takto: Vám (mužům) není dovoleno míti ženy,
jichž dřívější muži ještě žijí; a vám, ženy, není dovoleno míti
muže, jichž dřívější ženy ještě žijí. Cizoložnými jsou takové svazky,
ne podle práva zemského, nýbrž nebeského. Také nesmíte s onou
ženou, kterou muž zapudil, dokud je muž živ, vmanželství vstou
piti. jen za příčinou cizoložství jest dovoleno ženu propustiti, ale
dokud ona žije, není dovoleno s jinou se oženiti. A vám, ženy,
není dovoleno za takové muže se vdáti, kteří své ženy zapudili;
to jsou svazky cizoložné, ne manželské. Nechť Augustinem pohr
dáte, jen když_Krista

se bojíte, sermo 392. n. 2. u WVilmersa. ——

A jinde píše: Zena musí. ať byla propuštěna, anebo at propustila,
zůstati nevdanou, anebo se s mužem smířiti. De sermone Dom.
in monte l. 1. u Wilmersa. jak Origenes — 1' 254 — píše, do
volili někteří biskupové ženě v odporu s Písmem sv, aby se za
živobytí svého muže za jiného vdala, asi proto, poněvadž se klamné
domnívali, že je dovoleno zákon přestoupiti. aby se větším zlům
zabránilo. Pak dokazuje, že ze slov Spasitelových: že lze pro smil—
ství ženu propustiti, nikterak nenásleduje, že může muž nebo
žena v nové manželství vstoupiti. In Mathaeum tom. 14. n. 24,
25. u Wilmersa.
Novější Řekové odchýlili se od podání své vlastní církve a
jsou toho náhledu, že může svazek manželský pro nevěrnost býti
rozloučen. Již na církevním sněmu ve F lorenci r. 1439 bylo s nimi
o tomto bodu vyjednáváno, ale oni odpověď prozatím odlo
žili. Sněm ale v dekretu pro Armény prohlásil zřejmě, že jest
manželství nerozvížiteíným, a praví: Ačkoli může pro cizoložství
Společný manželský život býti zrušen, není přece dovoleno, v nové
manželství vstoupiti, poněvadž svazek manželství zákonitě uzavře
ného jest věčný. Ve spisech řecko-katolického roku 1872 v Sed
mihradsku odbývaného církevního sněmu uvádí se poučení kon—
gregace pro rozšíření víry o nerozlučitelnosti manželství v oádu
cizoložství a nevěrného odchodu. V něm podotýká se, že u Řeků
v tomto bodu povstaly bludy a zlořády následkem světského
zákonodárství, jichž původcem byl Photius, patriarcha cařihradský,
na konci 9tého století, který zákony císařské vřadil mezi církevní
jakožto stejně závazné. Acta et decreta conc. prov. graeco-cathol.
Rádce duchovní.

—
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Alba-juliensis-Archiv f. kath. Kirchenrecht v. Vering sv. 56. s. 47.
u Wilmersa. Několika papežskými výnosy jest o to postaráno, že
se Řekové sjednocení v manželství řídí učením a zvykem církve
římské. Bened. XIV. de synod. ]. 13. c. 22. n. 4. u Wilmersa.
Cirkevní sněm tridentský sessí 24. can. 5. 7., který byl roku
1565 uzavřen, prohlásil sňatek manželský za nerozlučitelný, takže
z manželů rozvedených ani muž ani žena za živobytí jednoho nebo
druhého v nové manželství vstoupiti nemůže. Na prosbu vyslanců
benátských nevyloučil církevní sněm tridentský Řeky z církve,
poněvadž byla naděje, že se dříve nebo později dobrovolněvtomto
bodu k církvi římské přidají.
4. Z důležitých příčin molzou býti manželé zevně rozvedeni,
avšak manželský svazek jejich trvá stále. Manželství, které jest
podstatou svou smlouvou, ukládá manželům společný život za
povinnost, která ale přestává: a) když oba z příčin v odloučení
svolují, aniž by z něho jednomu neb druhému nebezpečenství po
vstala. Takovou příčinou mohly by ku př. býti obchodní záleži
tosti, anebo když by se oba rozhodli, že vstoupí do nějakého
řádu, anebo když by muž přijal vyšší svěcení a žena by vstoupila
do řehole, anebo by učinila slib ustavičné čistoty. Na tyto pří
pady lze obrátiti slova Kristova: Každý, kdož opustí dům, neb
bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, neb manželku pro jméno
mé, stokrát více vezme a životem věčným vládnouti bude. —
Mat. 19, 29.

b) Také bez svolení obojí strany mohou býti manželé rozve
deni, stal li se totiž pro tvrdost a ukrutnost jednoho společný
život takřka nemožným, anebo je-li spása duše v nebezpečenství.
Avšak v tomto pádu nemají se manželé sami bez svolení duchovní
vrchnosti rozejíti a má se napřed všecko zkusiti, než se tento
nejkrajnější, obyčejně s pohoršením spojený krok učiní.
c) Třetí pád nacházíme v samém sv. evangeliu, totiž: cizo
ložství jednoho neb druhého, které ale nedává nevinnému 2 man
želů právo _v nové manželství vstoupiti. Aby ale rozvod byl ne
vinnému z manželů dovolen, musilo by cizoložství býti jisté; pakli
nevinná strana cizoložství straně vinné bud výslovně nebo mlčky
odpustila, není rozvod přípustný. Možnost rozvodu manželů učí
církevní sněm tridentský v sessí 24. can. 8. Wilmers S. ]. Lehr
buch d. Religion.
*

*

*

»Vždyt jsme jen jednou na světě: — tak slýcháme často,
z čehož mnozí lidé odvozují pro sebe právo k hýření, k nestříd
mosti, k nemravné prostopášnosti, a to zvláště při svatbách, ta
nečních zábavách a o masopustě. Avšak moji drazí nezapomínejme,
že nejsme stvořeni pro tento svět, jako zvířata, abychom jen jedli,
pili a rozkoší užívali, nýbrž že jsme stvořeni pro onen svět, pro
věčnou radost, kterou si ale máme zasloužiti křesťanským životem
na zemi Právě proto, že jsme jen jednou na světě, nemáme svůj
časný život promarniti hýřením a prostopášnostmi, které pomíjí a
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jen výčitky svědomí po sobě zanechávají. Neberte moji drazí dětí
do divadla, k svatebním veselím a tanečním zábavám; nemluvte,
nezpívejte a nedělejte před dětmi nic dvojsmyslného aneb docela
nemravného, abyste jich nepohoršili. Zábavy a rozkoše nemravné
a vůbec hříšné podobají se jedovatému cukroví, které je na pohled
krásné a lahodné, ale uvnitř skrývá záhubný jed. Pravá a čistá
radost plyne jen z čistého svědomí, které si snažme zachovati
i při radovánkách a v masopustě, abychom žili ve spojení s Bo
hem zde a jednou na věčnosti. Amen.

Neděle 1.po Zjevení Páně.
PrOSpívání v dokonalosti.
Prospival moudrostí, věkem a milostí.
Ev. Luk. 2.

Ve třech věcech — dí sv. ev. — prospíval Spasitel: v mou
drosti, kterou víc a více poznati dával, věkem, jenž přirozeně po
kračoval, a v milosti, která byla víc a více viditelna. My také
pokračujeme den ode dne ve věku, stárneme každou chvíli, po
kračujeme také u vědění, nebo člověk den ode dne více ví, ale to
ještě není prospívání v moudrosti, nebo ten jen v ní prospívá,
kdo více dobrého ví. Tedy byť sebe více víme, nemusíme ještě
moudrými býti, když známe dosti dobrých věcí, a konečně máme
prospívati v milosti, to je v milování Boha a bližního — a pak
prospívá člověk v milosti, stává se ctnostnějším — dokonalejším
a v tom se stále cvičit máme, nebo jakmile se necvičíme v dobrém,
již kráčíme zpět. O prospěchu v dokonalostí či v milosti budeme
dnes rozjímati.

Pojednání.
V milosti či v dokonalosti 3 stupně jsou a sice začátečníků,
pokročilých a dokonalých. jsou to 3 kusy na cestě k Bohu a
nebi: začátek, prostředek a blížení se k Bohu.
Podstata dokonalosti záleží jen a jen v lásce boží a bližního.
V ničem jiném. Všechno ostatní jest jen prostředek k dokonalosti,
ale ne dokonalost sama. Člověk na cestu sebéře hůl, šaty dobré
peníze atd., ale to ještě není cesta. nýbrž prostředky na cestu.
Modlitba, svatost, půst, almužna atd. jsou věci sice dobré, ale
jsou jen prostředky ku milosti, ne však dokonalost sama.
Proto sv. Augustin dával duši takového naučení: »Milu;
Balm :; čiň, co chceš. Nebo budeš-li Boha milovati, jistě nebudeš
dělati, co se jemu nelíbí, ale jen to, o čem víš, co má rád. Tedy
ku př. se nám doporučuje modlitba, ne že by modlit se už bylo
něco dokonalého, ale že k dokonalosti vede. Nemůže člověk se
dobře modlit a špatně žít, buď se dobře modlí a pak také dobře
žije, aneb se modlí špatně a pak také špatně žije. Totéž platí
o všech prostředcích k_dokonalosti: obcování službám božím,
*
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sv. svátosti atd. Tedy ne ten jest dokonalý, kdo více se modlí,
ale kdo Boha a bližního více miluje. Dále není dokonalost snad
stav bez hříchu, aby myslil někdo, že člověk může zván býti do
konalým, kdo vůbec nehřeší. Bůh i na svaté dopustí chyby a
hříchy, ovšem ne velké aneb ne trvalé hříchy, aby je pokořil a
utvrdil v dobrém. Proto Bůh dopustil, aby i Petr zapřel Pána a
dal mu také milost pokání. Dokonalost nezáleží, že by neměl
člověk naprosto hříchu, neboť to jest dílo vzácného daru božího,
ale záleží v boji proti hříchu, že člověk nepoddává se hříchu a
bojuje proti němu ve svém životě stále a stále, i kdyby tisíckráte
v boji padl, přece zase vstává, to jest, co nám P. sv. krásně dí, že
spravedlivý sedmkráte za den hřeší a vždy povstane. Smysl slov
Písmo sv. není, že by spravedlivý udělal 7 hříchů denně — ne
— vždyt může kolik dní a déle žíti, aniž by všedního hříchu se
dopustil, ale Duch sv. dí: byt i spravedlivý sedmkrát hřešil
za den, on nikdy hříchu nemiluje, v něm nesetrvá, ale povstává.
Zde ovšem jest řeč o hříchu všedním — lehkém. Dokonalost dále
záleží, že duše miluje, což božího jest — boží cti a slávě slouží,
a že nenávidí, což světského jest. Čím dokonalejší nenávist věcí
světských, tím větší dokonalost naše, ctnost, milost naše.
jsou tři stupně dokonalosti křesťanské. 1. První stupeň jest
začátečníků a záleží v bázni a varování se aspoň hříchu smrtelného.
V důležitých věcech zachovávati přikázání boží. Jak jsem v postě
o sv. Markétě Cort. vykládal, byl počátek její dokonalosti, že za
nechala hříchu. jemuž sloužila, opustila dům, v němž měla
příležitosti ku hříchu, vykonala zpověď a dala smrtelnému
hříchu s Bohem. Toť první stupeň dokonalosti.
Aspoň na tomto stupni musíme stát — chceme-li vůbec
býti v milosti boží. Začátečník má ještě mnoho chyb na sobě,
ale on se hrubých chyb varuje, aneb hned z nich povstává. Tot
nejmocnější začátek dokonalosti křesťanské. Ale na tom duše
Boha milující nezůstavá, ale touží po vyšším stupni a ten nazý
váme stupněm očišťování se.
Nestačuje té duši zůstati toliko bez velkých hříchů, ona
touží také i menších hříchů, či jinak řečeno, všedních se ubránit,
aby více prospívala v milosti a dokonalosti. Nestačí tedy jí jen
ku př. zdržeti se zlomyslně lži — což jest těžkou věcí, ale chce
i služebně lži se uvarovati. Nebojí se snad toliko rouhání, což
jest těžký hřích, ale varuje se lehkomyslné řeči o sv. věcech neb

braní jména božího nadarmo, což většinou ku všedním hříchům
možno přičísti. Jinými slovy: duše pokračuje, prospívá, óojz' se
nejen usmrtili, ale i zranili.
Takovýto člověk žije v milosti boží, nebot on se varu'e
smrtelného hříchu a i všedního i menšího hříchu se chce ubrá
nit. Zkrátka řečeno on stojí na druhém stupni, pokročil blíže
k Bohu svému. Trvale žije v mllování Boha a snaží se i v men
ších věcech býti věren. Byt i Bůh mu nehrozil věčným trestem.
přece i menších přestupků se varuje. Jako dítě dobré činí, ono
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nejen že si rány proti rodičům nedovolí, ale ono i ošklivého
slova se varuje.
Nepravím, že by člověk na druhém stupni dokonalosti sto
jíci se žádného hříchu nedopustil, naopak opakuji slova Ducha
sv.: Ispravedlivý sedmkráte denně klesne, ale povstane. Nenávidí
i menší hříchy a dokud křehkost mu dovoluje, i proti nim bojuje,
ač třeba často klesne, neztrácí proto hlavu, ale bojuje dál. V boji
a vytrvalém boji jest onen druhý stupeň ctnosti. První stupeň bo-"
juje proti těžkým hříchům a se všedními béře věc často na leh
kou váhu. Druhý stupeň však již bojuje i proti menším pokleskům
a chce z nich povstati vší silou.
Třetí stuptň jest cesta dokonalých či spojení s Bohem. Tito
se nejen varují těžkých hříchů & všedních, ale oni hledí a snaží
zachovávati, co nám Spasitel jm radí, byť nepřikazuje, jeho vůle
jest vůle jejich. jeho život hledí učiniti životem svým, Spasitel
jest jim příkladem ve všem. Tot stupeň svatých. ale tím není
řečeno, že tito dokonalí nikdy nepochybí! Byť zřídka a v malém
chybili, přec pochybí, ač milost neztrácí neb užívají hojně pro—
středků proti hříchu. Na tomto stupni jsou svatí, kteří Ježíše svého
z celého srdce milují. Celé ty řady svatých a světic božích stály
na III. stupni dokonalosti a to hrdinně. A nikdy nikdo nemůže
říci, že už dosáhl dokonalosti stupeň největší, poněvadž se jí do
učiti nemůžeme. ale jen pokračováním se udržuje ve stavu doko
nalosti. jakmile by kdo přestal pokračovati, prospívati, přestává
býti dokonalým. Nikdy nestojíme na stejném stupni, ale buď po
kračujeme neb jdeme zpět. Kdo nejde do předu. jde do zadu.
Kdo neprospívá v dobrém, již tím samým prospívá ve zlém. —
jakmile přestává milovat Boha, již tím samým miluje svět. Taťjsou
dvě misky na váze: Bůh a svět. Klesá-li jedna, musí stoupati
druhá. Ty pak jsi ten, kdo váží. Také ty denně přikládáš na
jednu z obou. My chystáme si soud sami již zde. Bůh dává nám
příležitosti dosti, abychom vysypali misku hříšnou a naplnili misku
ctností. V čem prospíváš, na kterém stupni jsi? Aneb snad nejsi
na žádném ze tří stupňů? Po sv. missii doufám, že všichni aspoň
na prvním stupni jste. »Drž co máš.c Amen.
?. Alíka.

Neděle ll. po Zjevení Páně.
»Tajemství toto veliké jest. ale já pravím,
v Kristu a cirkvi.:
K Efez. 5, 32.

Rozjímali jsme v minulém kázání, že Pán ]ežíš navrátil man
želství původní jednotu a nerozlučitelnost, poněvadž nedovolil,
aby muž i kdyby pro zákonitou příčinu — totiž pro smilství —
svou ženu propustil, s jinou se oženil, sic by se dopustil cizo
ložství; ani aby propuštěná žena —- at pak byla pro jakoukoli
příčinu propuštěna - za jiného muže se provdala. »A kdo by
propuštěnOu pojal, cizoloží,c praví Pán Ježíš, z čehož vysvítá, že
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se propuštěním svazek manželský nerušil, nýbrž že stále trval.
poněvadž Bůh spojil muže a ženu v jedno tělo, nemá člověk je
rozloučiti, proto nemá muž ženu zapuzovati, anebo žena muže
propouštěti. Sv. Pavel učí: Žena vázána jest zákonem, dokud muž
její živ jest: pakli by umřel muž její, svobodná jest, nechť se vdá
za koho chce, toliko v Pánu t. j. způsobem křesťanským a za
muže křesťana, z čehož vidno, že se svazek manželský ruší pouze
smrtí. ]. Kor. 7, 39. Dnes budeme rozumati, že Pán ]ežíš po-.
výšil manželství za svátost.
a) Pan _?ežz'špostavil sve' dát/2011722
spojení : církví za vzor

manželství, aby totoještě k větší svatosti přivedl.
Sv. Pavel praví: eny mužům svým poddány buďte jako
Pánu t. j. jako samému Kristu, — nebo muž jest hlava ženy,
jako jest Kristus hlava církve: ont spasitel těla svého, totiž církve.
Ale jako církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve
všem — totiž: co není proti vůli boží. Muži, milujte manželky
své, jakož i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni.
Efez. 5. 22. 25. Spojení Krista s církví jest vzorem manželství v ně
kolikerém ohledu:
1. Kristus sestupuje s nebe a opouští takřka soe'lzo ne
beské/zo Otce, aby se spojil s církví: muž opouští skutečně
otce a matku, z lásky ku své ženě. Kristus zná jen jednu
jakožto svou nevěstu: a církev zná jen jednoho, totiž Spasitele,
jmenuje se jen podle něho, myslí jen na něho, a to již 19 set let;
ona doufá jen v něho, miluje jen jeho. Také muž má jen ojedné
jakožto své manželce věděti, a tato zase má se jen podle jednoho
jmenovati, jen pro jednoho žíti a na žádného jiného nemysliti.
Spojení Krista s církví je nerozlučz'telne'; neboť zůstane s ní po
všecky dny až do konce světa. A církev mu zůstává věrna; nebot
společnosti, které se přidaly k Ariovi, Husovi, Lutherovi atd.
nebyly nevěstami Krista. Také muž má jen o jednom spojem
věděti. a spojení toto má až do smrti trvati.
2. Účelem spojení Krista a církví jest zplození duchovních
potomků. K tomu směřuje všecko: proto uděluje jí nejhojnějších
milostí, dává jí v nejsv. svátosti své vlastní tělo. A církev pe
čuje s mateřskou láskou o děti, které jí Pán ]ežíš dal, živí je
svým učením, a obětuje raději všecko nežli duše. Také v man
želství křesťanském jest výchova dětí nejsvětější povinností, a
všecko je zachráněno, byla-li ona dosažena.
3. Cirkev jest poddána Kristu. ona dbá každého pokynu
jeho. Od 19 set let nelze jí ani jednoho poklesku proti posluš
nosti vytknouti. Kristus ji ale také jako své tělo miluje, a je
shovívavým ku křehkostem údů jejích, poněvadž se nachází ještě
ve stavu křehkosti Také žena má býti poddána muži, muž ale
má ji milovati, a má k ní jakožto slabší polovici býti shovívavým
Kristus chrání svou církev; také muž má svou ženu chrániti a jí
pomáhati.
b) Že manželství jest svátostí, zaručují písmo sv. a ústní
podání.
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1. Dle učení sv. Pavla je manželství velkým tajemstvím
v Kristu a církvi. e sv Pavel slovem otajemstvíc rozumí svátost
vysvítá z celkové souvislosti. a) Manželství křesťanské je totiž
obrazem spojení Krista s církví; ono jest tudíž viditelným zna
mením, a to od Krista nstanoveným, poněvadž je Kristus na obraz
svého spojení s církví povýšil. Ale právě proto musí býti ono

také s vnitřní milostí spojeno; nebot nebylo by pravým obrazem
spojení Krista s církví, kdyby nendělovalo také vnitřních milostí
jako spojení Krista .: církví, který sebe samého za ni vydal, aby
ji posvětil. b) Povýšil-li dále Kristus manželství k důstojnosti ta
kového obrazu & uložil-li právě proto manželům za povinnost,
aby po větší svatosti toužili a se snažili, pak dlužno předpokládati,
že jsou též h dosažení onoho účelu a k plnění oněch povz'nnostz
s manželstvím zvláštní milostí spojeny. c) Zvláště má muž ná
sledkem této vznešenosti manželství ženu milovati »jako Kristus
miloval církevc. Láska Kristova byla ale církvi pramenem mi
lostí ; proto musí býti spojení muže a ženy také pramenem milostí.
Chtěl-li by kdo tvrditi, že bylo manželství již před Kristem
obrazem jeho spojení s církví, pak by bylo přece jen na stupni
jiných znamení Starého zákona stálo, s nimiž žádné milosti spo
jeny nebyly: pak by bylo bývalo obrazem budoucího spojení jeho
5 církví, jako byly oběti Starého zákona obrazem budoucí oběti
Kristovy, a proto žádných milostí nepůsobily. Teprve Nový zákon
a jeho znamení neboli svátosti udělují milostí.
2 Slova, kterými se již první otcové a církevní spisovatelé
o manželství zmiňují, ukazují zřejmě, že je považovali za svatý,
s milostmi spojený obyčej neboli za svátost. »Jak mohli bychom
— praví Tertullian — ';" 240 — štěstí onoho manželského sňatku
líčiti, který církev zakládá, obět potvrzuje, požehnání pečetí, andělé
oznamují, otec nebeský schvaluje.: Ad uxor. l. 2. c. 8. u Wil
mersa. Z těchto slov aspoň vyplývá, že církev kat. považovala
manželství za něco svatého, a že dle jejího náhledu právě z této
svatosti štěstí manželské, tudíž milost plynula. Biskupové shro
máždění na 3. sněmu karthaginském r. 398 ukládají novoman
želům za povinnost aby »požehnání nevěstyc svatě zachovávali,
a pokládají tudíž oddavky za svatý úkon.
Sv. Augustín (1—
430) rozeznává také při manželství jako při

ostatních svátostech zevnější znamení a s ním spojenou milost.
Dle něho netvoří jen děti a manželská věrnost štěstí manželského
stavu, nýbrž u věřících také svátost; proto praví sv. Pavel: Muži
milujte manželky své, jako Kristus miloval církev. Účinek neboli
milost této svátosti záleží bez pochyby v tom, že oba man
želé, dokud jsou živi. jsou nerozlučitelni de nuptiis et concu—
piscentia al. 1 c. 10 u Wilmersa. Znamení od Iežíše Krista
ustanovené jest tedy působivé. a umožňuje nerozlučitelné spolužití
k dosažení manželských účelů. Sv. Augustin porovnává dále man
želství se sv. křtem. On praví: »Mezi živými manžely jest něco,
co ani odloučením ani spojením s jiným nemůže býti zrušeno. . .
tak jako duše odpadlíka, i když ztrácí víru, neztrácí přece svatost
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víry, kterou přijala v koupeli znovuzrozeníc je-li tedy manželství
působivé jako křest, pak jest také svátostí jako křest.
Papež Innocenc I. prohlašuje nový, za živobytí manžela
uzavřený, sňatek za nezákonný řka: Rozhodujeme dle učení ka
tolické víry, že trvá jestě manželství, teré bylo založeno na
milosti boží. Innocent I. epist. 36. ad Probum u Wilmersa.
S manželstvím, znamením to viditelným a od Pána ježíše usta
noveným, jest tedy spojena milost boží t. j. ono je svátostí.
Papež Leo 1. učí: spojení, které není svátostí, není žádným man
želstvím. Leon. epist. 167 ad Rustic. inquis. 4. u Wilmersa.
Řekové souhlasí úplně v tomto článku víry s církví římskou.
jak vysvítá z jednání sněmu ve Florenci r. 1439 a z výroků
patriarchy Jeremiáše Totéž platí o ostatních východních církvích.
Denzinger ritus orient. tom 1. p. 150, tom 2 p. 364 u Wilmersa.
Círk. sněm tridentský, r. 1565 uzavřený, prohlásil manželství za
jednu ze sedmera svátostí, která jest od Pána Ježíše ustanovena.
3. Právě důstojnost svátostná dodává manželství tak vzne.
šenou svatost a právě proto má tak mocný vliv na člověčenstvo.
Jakožto živý obraz Vykupitele jest muž předmětem svaté lásky
ženě a úcty dětem. Na jeho čele září paprsek božské velebnosti.
Ne jako tyran, jako v pohanství, nýbrž jako zástupce, byt imocí
přece přede vším dobrotou vládnoucího Boha musí sám sobě
přicházeti. Svátostná povaha manželství dává křesťanské ženě po—
stavení v pohanství netušené. Ona není otrokyní. není služkou,
nýbrž jest živým obrazem církve, této vroucně milované nevěsty
Kristovy. ím jest církev okrsku zemskému, tím jest žena kruhu
rodinnému: hlasatelkou pokoje, vůdkyní na cestě spasení. A zdali
se nestávají děti svátostí právě tím, čím se stávají věřící Kristu a
církvi: totiž předmětem svaté lásky a péče? Nemusí liz svatý
poměr, ve kterém rodičové k sobě a k dětem se nacházejí. již
záhy zárodek všech ctností v nich vyvinoutiř ]e-li rodina kořenem
státu jakými díky jest stát zavázán víře křesťanské, která kořen
jeho zušleoktz'laa posvetz'la.' jakými díky jest zavázán zvláště církvi
katolické, která hájením svátostné důstojnosti manželství základu
neboli kořenu státu jeho vznešenost a svatost pojistilal
Protestanté namítají v obraně augšpurského vyznání víry
proti svátostné důstojnosti manželství: a) že prý nejsou 5 man
želstvím žádná k Novému zákonu se vztahující zaslíbení spojena.
Ze to není pravdou, vysvítá již z toho, že by bez zaslíbení milosti
nemohlo býti manželství obrazem spojení Krista s církvi. b) Man
želství prý nebylo teprve v Novém zákoně ustanoveno a ;není
prý tudíž svátostí Nového zákona. Na to odpovídáme. Manželství
bylo teprve v Novém zákoně jakožto znamení spojení Krista
s církví, které se již stalo, ustanoveno. c) Jeli stav manželský
svátostí, pak by prý ztoho následovalo, že jsou ostatní stavy,
ku př. stav úředníků, také svátostí. Ale to by jen tehdy násle
dovalo, odpovídáme my, kdyby byl Kristus Pán jiné stavy týmž
způsobem za viditelná znamení milosti ustanovil. d) I když jsou
s manželstvím zaslíbení spojena, nemůže prý'přece ono býti svá
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tostl, poněvadž jsou s modlítbou, která přece není svátostí, také
zaslíbení spojena. Na to odpovídáme: Svátosti působí jinak nežli
modlitba a dobré skutky. Poněvadž protestanté popírají. že svá
tosti působí samy ze sebe, museli se pojmu svátosti vzdáti.
c) Svátost manželství sepřzjíma', když snoubenci před svým fa
rářem a dvěma svědky prohlašují, že se za manžele berou, načež
kněz jejich sňatek požekudva'. K platnosti manželství je tedy třeba
svolení obou snoubenců Manželství je totiž smlouvou; bez
svolení obou stran ale není žádné smlouvy. Svolení musí se vzta
hovati k přítomnosti; nebot kdyby se vztahovalo jen k budouc—
nosti, bylo by pouhým slibem manželství. Ono musí se dáti vě
domě a svobodné; neboť jen tak přejímají se těžké závazky,
které jsou s manželstvím spojeny. Svolení dlužno dáti zevnějšlm zna
mením, obyčejně slovy; neboť beze všeho znamení není žádná
smlouva možná. Ovšem by mohli snoubenci také skrze k tomu
zplnomocněného zástupce svůj obapolný souhlas před farářem a
dvěma svědky prohlásiti a tak manželství platně uzavříti; avšak
tento způsob není v obyčeji a dovoluje se jen v nejvýš-důležitých
pádech. Svolení dlužno prohlásili před farářem a dvěma svědky.
Manželství tajná, t. j. která nebyla před církví uzavřena, byla
sice vždycky zapovězena. Aby se ale předešlo různým nesnázím
s nimi spojeným, rozhodl círk. sněm tridentský, že mají býti
v budoucnosti neplatnými. V krajinách, ve kterých toto rozhod
nutí círk. sněmu tridentského bylo prohlášeno a ještě v platnosti
jest, jscu manželství, která nebyla před farářem anebo před jiným
od něho nebo od biskupa zmocněným knězem a dvěma svědky
uzavřena, neplatná.
*

*

*

Končím dnešní kázání slovy mladého Tobiáše a sv. apoštola
Pavla. Mladý Tobiáš modlil se takto: Pane ty víš, že ne pro
smilství pojímám sestru svou za manželku, nýbrž jedině z lásky
k potomstvu Tob. 8,9. A sv. Pavel pravízManželství buďve všem
poctivé. a lože neposkvrněné; nebo srnilníky a cizoložníky soudití
bude Bůh: K id. 13. 4 Posvěcujte, manželé křesťanští, lože
manželské dobrým úmyslem a neposkvrňujte je hověním tělesné
náruživosti, abyste se líbili Bohu nejsvětějšímu. Amen.
Wílmers S. L. Lekrbue/z d. Religion.. — 7. Míka.

Jméno Ježíš.
Jméno a trpělivost Ježíšova.
»Tenť jest kámen, který pohozen jest
od vás stavitelů, který učiněn jest
kamenem základním.: Skutkyap. k. 4.

Ta slova pronesl sv. Petr před nejlepší společností, kterou
měli židé v té době. První mužové co se týče moci, vzdělanosti
a majetku. Těm všem praví, že se mýlí velice, když chtěli zaho

—122—
diti a skutečně zahodili, co jedině jest schopno býti kamenem
základním, jak, co se týče moci, tak vzdělání, tak majetku. Sv.
Petr jim praví, že se zmýlili v tom, že něco jiného činí základem
na čem nemůže býti zbudován palác blahobytu.
Dnes jest slavnost toho nejsvětějšího Jména, které jest mým
a tvým základem štěstí věčného. Však to nejsvětější jméno jest
v pohrdání a on to snáší, jako kámen a sice z lásky k nám. —
Proto béřu dnes za předmět rozjímání Nesvětefjlřz'jméno a sice:
I. Jména ]ežíš význam a II. Ježíšovu trpělivost. Volím tak proto,
že každého z nás základem zůstává a že musíme jej učiniti svým
stůj, co stůj.

1. Jméno J ežíš.
Tolikrát je slýcháte, kolikrát kněz vás pozdravuje od oltáře
a s kazatelny, tolikrát se vyslovuje zbožně i bez zbožnosti, však
mnohý nezná, co tím jménem se rozumí.
Samotným slovem Ježíš rozumíme toho, kdož druhého za
chránil, kdož ho z otroctví vykoupil, proto jméno nejsvětější nám
připomíná dílo vykupitele, Spasitele. Jsou to slova příbuzná, však
přece poněkud se různící. řešíš znamená vykupz'tele, že dal vý
platu za nás, aby trest věčný nás minul. Tou cenou jest jeho
krev a tělo, které vydal za nás a za mnohé na odpustění hříchů
Spasitelem jej zoveme, že jest příčinou našeho života věčného.
a blaženého, že nám získal všechnu potřebnou milost, že jest dár
cem svatebního roucha. Slovo Ježíš v sobě obsahuje všechnu lásku
boží k člověčenstvu, nebo nám připomíná vtěleného Syna božího,
jenž když vzal na sebe tělo lidské, ráčil býti nám ve všem podo
ben krom hříchu, a proto se podrobil i všem obřadům, při nichž
mu dáno bylo jméno, jímž nazván byl od Boha, prve než se po
čal z Ducha sv.
To jméno nejsvětější nám připomíná Ježíše plného lásky a
milosrdenství. Nemůžeme se diviti, že ve tváři a zraku světců
jevil se zvláštní tah radosti, když nejsvětější jméno zavznělo v uších
jejich, jako to výmluvně sv. Bernard vyjádřil slovy často citova
nými: Ježíš ústům med, sluchu hudba, srdci radost jest.
To sv. jméno bylo heslem věřících. Kdož z vás nezná ona
tři písmena, která zdobívají oltář, svatostánek, kostel, duchovní
domy ]. H. S. to jest ježíš Vykupitel světa, které též se vyklá—
dají jako písmena, která spatřil Konstantin kolem sv. kříže a
v tomto znamení zvítězíš. Čtěte ta písmena jak-chcete, vždy z nich
vyčtete lásku boží k nám, sílu, kterou nám dává, abychom spa
sení došli. Proto podle těch slov poznávali se křesťané nejstarších
dob a poznáváme se i my dnes.
To slovo nejsvětější bylo vysloveno andělem, když nesl
Panně Marii poselství a stalo se majetkem všech duší Boha mi
lujících.
Sv. Pavel se zvláštní radostí opakuje toto nejsvětější jméno
ve svých listech. Sv. Bernard zase se zálibou počítá v listech sv.
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Pavla, kolikrát je napsal. Nedivme se. Věřící duši jest: ?ežz's' —
vše. jest výraz víry, naděje, lásky.
Nedivme se, že sv. Pavel tolikrát je s úctou největší opa—
kuje a vždy chválu přidává nějakou: »z nichžto jest Kristus
podle těla, ienž jest nade všecko Bůh požehnaný na věky. Amen.:
(Řím. 9. 5.) Vždyť jest to jméno boží, jméno, kteréž dáno bylo
Synu božímu, když se vtělil, aby nás vykoupil.
Nedivme se, že sv. Augustin užívá slov chvály: »Krístu
slávu: a .W. 3117;Zlatoústý začíná své řeči: »Požehnaný Bůhc.
Vždyť Boha chváliti, tot úkol náš zde; chváliti slovem, skutkem
a vše konati ku jeho slávě. Tím nabývají naše zásady zvláštní
pevnost a zásluhu.
\
Tu chválu jména ]ežíšova tlumočí náš pozdrav křesťanský,
který zdomácněl právě v době velikého odpadu od církve za
Lutra. Katolíci si jméno Ježíš činili heslem své chvály. Sv. Fran
tišek Xaverský z lásky k Pánu často užíval této chvalořečí jména
ježíšova mezi dnem; ráno, když šel buditi své žáky, když je bu—
díl a užíval je za pozdrav všech, s nimiž se stýkal. Ten pozdrav
zdomácněl, aby hlásal. že ve všem nám musí býti Ježíš základem
a všechno k jeho chvále.
Pius IV. (1562) zřídil bratrstvo, které by mělo za účel úctu
Nejsv. jména ježíš a jehož členové se navzájem tím pozdravem
uctívali. Pozdrav i odpověd odměněny jsou odpustky 50 dnů. —
Ten pozdrav jména Nejsvětější zůstává pozdravem církevním až
do dnes, ano on jest pozdravem všech zbožnýcb duší. Když jsem
jako malý hoch lOletý šel pěšky do sousedního města poprvé
sám, dala mi matka na cestu radu: jdi aneboj se, cestou se modlí
a když potkáš člověka, pozdrav jej »Pochválen buď ]ežíš Kristus-.
Ie-li to hodný, odpoví ti a můžeš s ním jít, neublíží ti. Když ti
neodpoví, jdi svou cestou dál a neměj s ním nic. Do dnes si na
ta slova vzpomínám. Jest jméno Páně pravým zkušebním kame
nem a základním.
Však pozorujme dále: Trpělivost Páně, kterou na jevo nám
dává. O tom v
II. díle.
Tento základní kámen pak jest povrhnut v přítomnosti,
pak byl povrhnut na začátku a vždy ku zkáze stavitelů.
již mudřec jia/zemský jeden z nejlepších pravil: »Kdyby se
měl dokonalý člověk ukázati na zemi, že by byl pokládán za
cizince zde a za člověka, který není na místě:. Těch slov smysl
jest, že kdyby přišel a zjevil se dokonalý člověk bez chyby, že by
lidé jej za svého nepokládali a myslili o něm, že patří jinam než
mezi ně. Tak mudrc. Nyní vám uvedu slova prorokava. jsou to
slova Isaiáše (53. v. 2.), v nichž líčí Spasitele, jak bude od lidí po
kládán. kterak naň budou patřiti a co budou o něm mysliti. —
»Nemá podoby ani krásy. Viděli jsme ho a nebylo vzezření a
nežádali jsme ho, pohrdaného a nejposlednějšího z mužů, muže
bolesti a znajícího nemoci a jako skrytý byl obličej jeho a potu
pený, pročež jsme ho ani sobě nevážili:
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Tak mluví prorok otom základním kamenu světa, až se
zjeví pod tím jménem Ježíš. Že bude jako poslední člověk, na
němž nezáleží, který nemá významu a proto se ho nikdo ani
nevšímá.
Vezměte ted do ruky sv. evangelium a přejděte ony vý
roky, kterými byl zasypán ten sladký dobrý Ježíš. Kdyby samo
Písmo je neuvádělo, bála by se ústa je opakovati. Jestli je opa—
kuji, činím tak na výstrahu vám, abyste se nedali másti, když
vám Nejsvětější budou tupiti a Nejsvětějšímu láti. Co tušil mudřec
pohanský a co starozákonný prorok pravil, to vidíte naplněno do
slova ve sv. evangeliu. Bůh zjevil se nám v těle — v Ježíši Kristu.
Jak jej přijali? Jak o něm soudili? Měli jej za cizince, nebo
proto s oblibou říkali ty jsi Samaritán. Ne za svého jej pokládali,
ale za cizince. To však vše nebylo, když jedni pravili: jest dobrý
člověk, tvrdili ostatní: »ne, ale svádí lide. A to nebylo ještě
dosti, oni pravili: »což my nepravíme, že zlého ducha máš.< »Ve
jménu Belzebuba, knížete zlých duchů, vymítáš ďábly.: A jindy
pravili: von jest mimo sebec. Jindy von má zlého ducha, zuří,
proč jej posloucháteřc a jindy .my víme, že tento člověk je hříšný-.
To jsou slova a výroky, jimiž přijal svět základní kámen, krom
něhož není jména, v němž bychom mohli býti spasení. Možno
říci ještě něco horšího? Slova pouhá nedostačují. Chcete vidět
skutky? Já uvedu jen jednotlivá slova, abyste si připomenuli
v rozjímání samotném vše ostatní, co nám svědčí o nekonečné
trpělivosti Ježíšově. Vizte v duchu ty kyje nepřátel, provazy, meč,
řetězy, rány, vzpomeňte si na roucho bílé, roucho bláznů, na
roucho červené, roucho posměšně královské, přečtěte si nápis nad
hlavou Ježíšovou, napsaný ve třech jazycích, _aby všichni, kdož šli
cestou, byli poučeni, komu platí posměch, ortel a příčina smrti.
Vidíte vyplněné slovo proroka lsaiáše, že bude jako poslední
z mužů, pohrdaný bez krásy a moci, jehož si nežádali.
Skončilo to pohrdnutí na Kalvariiř Učednlkům svým pravil
Pán: »Budete ?) nenávisti všechněm pro jméno mě, ale kdo se
trvá až do konce, ten bude spasen. Když pak se vám protiviti
budou v městě tomto, utecte do jiného. Zajisté pravím vám ne
schodíte měst israelských, až přijde syn člověka. Není učedník nad
mistra, ani služebník nad pána svého. Dostiť je učedníku, aby byl
jako mistr jeho, a dostiť je služebníka, aby byl jako pán jeho a
jestliže hospodáře Belzebubem nazývali, čím více domácí jeho.
Platilo to snad jen učedníkům tehda? Komu slýcháte spílati
nejvíce? Kterým jménem nejvíce se hřeší, jednou za šílenství, po
druhé za tmu, po třetí za zlo se vyhlašuje.
Není hospody, aby v ní nebylo rouhavých řečí, není vesnice,
kde by se nevolalo pryč s křížem, náboženstvím a kostelem. —
Jaká pronásledování trpí církev sv. ve Francii; oloupena o maje
tek násilně, zbavena práv občanských zločinně, chrám se zavírá a
loupí, jméno Ježíše Krista odstraněno z čítanek. Vidíte tu neko—
nečnou trpělivost Ježíšova? Trpí to, aby byla zjevena mnohých
srdcí smýšlení a abychom měli čas spasení.
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Jak ty ukážeš smýšlení své? Předně vyslovuj vždy Jméno
Nejsvětější s úctou. Klekají ve jménu tom duchové nebeští, po
zemští i podzemští. Sv. Františka římská viděla. kterak při vy
slovení ukláni své hlavy kůrové andělští a duchové pekelní. Vi
děla, že při vyslovení rouhavém a lehkovážném uklání též hlavy,
ale duchové zlí s tajenou radostí. Za druhé nebeř, nekupuj, ne
chovej nic v rodině, v čem se jméno Ježíšovo tupí. Za třetí
učiň si heslem života: »Vše pro Ježíše-. To může míti mnohý
význam. Vše pro ježíše konati, pro jeho čest a lásku, vše
pro něho trpěti a též vše pro něho obětovati, abys nepřišel
s prázdnýma rukama v hodině smrti. Přátelé, většina lidí jde
s prázdnem na věčnost. Ty nebudeš tak, ale kdybys neměl než
své práce, necht jsou vykonány pno Ježíše a ony budou tvým ka
menem zkušebním, na němž se ukáže smýšlení srdce tvého. —
Amen.

LISTY VĚDECKÉ.
»Náš křesťanský

odkaz.<<

Vyňal a přeložil Josef hrabě : Barchtoldů.

HLAVA XV.

Božství Kristovo, dosvědčene jím samým ijeho učedníky.
Božství Kristovo dosvědčeno nebo aspoň zahrnuto jest jím
samým zrovna tak, jako jeho učedníky na každé téměř stránce
Nového zákona.
jisté vlastnosti jsou připisovány v evangeliích a epištolách
Spasiteli našemu, jež nemohou býti hlásány o lidské nebo anděl
ské přirozenosti.
1. jeho věčnost jest opět a opět hlásána. Sv. jan na počátku
evangelia svého píše: »Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo
u Boha a Bůh byl Slow-.“) Nikdy se nepochybovalo, že Slovo
zde vztahuje se na Ježíše Krista. >]á jsem Alfa iOmega, —
počátek i konec, praví Pán Bůh, kterýž jest, a kterýž byl, a
kterýž přijíti má, všemohoucíng) »já jsem první iposlední, . . . a
byl jsem mrtvý a aj živ jsem na věky věků, a mám klíče smrti
i pekla.c3) Těmito slovy nejen věčný jeho život, ale isvrchovanost
jeho nad smrtí jest prohlášena. »Amen, amen, pravím vám, prve
nežli Abrahám byl, já jsem,:4) Nepraví: Prve nežli Abrahám byl,
já byl, nýbrž já jsem, tak nejen dotvrzuje předbytí, nýbrž do
tvrzuje vědomí věčného bytí, vzav na se nedělné jméno, dané mu
Jehovou v knize Exodu.
Sv. Pavel praví o Kristu: »Tvůj trůn, Bože, na věky věků .. .
Ty, Pane, na počátku založil jsi zemi, a dílo rukou tvých jsou
nebesa. Onať zahynou, ty pak zůstaneš a všecka jakoroucho
zvetšejí a jako oděv změníš je a změněna budou: Ty pak tentýž
jsi a léta tvá nepřestanouc.5)
Spasitel náš praví: >Otče, chci, aby kde jsem já, i oni,
které jsi mi dal, se mnou byli: aby viděli slávu mou, kterou jsi
mi dal: nebo jsi mne miloval před ustanovením světa-.“)
') ]an 1. — *) Zjev. 1. — =)'Zjev. I. — *) Jan vm.,
6) jan XVII., 24.

53. _

6) zid. 1.
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A k učedníkům svým praví: »Aj, já s vámi jsem po všecky
dny až do skonání světacf) jest nemožno, vysloviti silnější řečí
jsoucnost Pána našeho před stvořením světa, jeho život po smrti
a jeho spoluvěčnost s Otcem.
Stvoření všehorníra připisuje se jemu. »Všecky věci skrze
ně (Slovo) učiněny jsou; a bez něho nic není učiněno, co uči
něno jest . . . Na světě byl a svět skrze něho učiněn jest a svět
ho nepoznal.-1)
.Skrze něho stvořeny jsou všecky věci, na nebi i na zemi
viditelné i neviditelné, budto trůnové neb panstva, budto kní
žactva neb mocnosti, všecky věci skrze něho a v něm stvořeny
jsou; a on jest přede všemi, a všecky věci jím stojí.—3)
3. On jest uznáván jako pramen všeho života, duchovního
i nadpřirozeného: » něm byl život a život byl světlo lidícf)
.Bylo světlo pravé (Slovo), kteréž osvěcuje každého člověka při
cházejícího na tento svět.c5) »já jsem cesta< praví, »pravda i života.“)
,já jsem vzkříšení a život.-") »já jsem světlo světa, kdo následuje
mne, nechodí v temnostech, ale bude míti světlo světlo života.—9)
.Ovce mé slyší hlas můj . . . a já život věčný dávám jim a ne
zhynou na věky.c9)'Sv. Petr kárá Ž-dy, že zabili »Původce života.")
4. Dává zákony s vědomím moci a úplnou neodvislostí od
božství. Lid poznal, že aučil je jako maje moc a ne jako záko
níci jejch a fariseovéc “)
Pokorně, ale rozhodně prohlašuje se za vyššího proroků a
králů, ano, než Šalomoun sám, nejmoudřejší a nejnadanější všech

zákonodárců ")
Mojžíš a proroci užívali rčení: »Toto praví Pána ježíš mluví
takto: »Amen, já pravím vám Oni jsou představitelé vyššího
jména, on mluví ve vlastním jménu. Zachovávejte přikázání boží,
jest jejich vybídka; zachovávejte přikázání má, jest jeho nákaz
Oni označUjí cestu, ]ežíš prohlašuje sebe sama za cestu Oni ozna—
mují některé záblesky pravdy, On prohlašuje sebe sama za pravdu.
Oni nesou pochodeň světla, on prohlašuje sebe za zdroj všelikého
světla Oni oznamují zákon jedinému národu, on nakazuje učed
níkům svým, aby učili jeho pravdě všechny národy země.
Zákonodárství Kristovo vnucuje se pověřením nejslavněj
ším. Praví, kdo by dobrovolně zavrhl jeho evangelium, bude po
trestán hroznější odplatou, než jakou navštívení byli rozmařilí
obyvatelé Sodomy a Gomorrhy.") Od přijetí jeho závisí věčná
spása lidstva.“)
5. Osobuje si božskou výsadu odpouštění hříchů, ne jako
pověřenec vyšší moci, nýbrž svým vlastním osobním právem.
»Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchyu."') Provozuje
tuto moc slovy: »DJufej, synulc praví dnou sklíčenému, »Odpou
štějí se tobě hříchové tvojiďs) A jako na důkaz, že uzdravuje ne
viditelné rány srdce, uzdravuje viditelné nemoci těla. Sděluje
1) Mat. XXVIII.,2O — ') jan [. — 8) Kol. [. 6. — ') Jan 1.— 5)Tamže —
6)T z.xw.
— *) an xx. _
an vm — 9) Týž x. _ ") Skutk m —

“) Mat.vu. _ 12)TýzXIl. —u) Mat.x._ “, Marek xv1. — |=)Luk. v. —1-)Mat.1x.
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tuto moc svým učedníkům: »Komu odpustíte hříchy, odpouštějí
se jim, a komu zadržíte, zadržány jsou:.l) Zidé nikoli nerozuměli
Spasiteli našemu, věděli, že odpouštění hříchů je podstatně čin
božské dobrotivosti a proto zvolali: »Kdo může odpouštěti hříchy,
leč jedině sám Bůhřc 5')

6. jest prohlášen nejvyšším soudcem, živých i mrtvých, jenž
vysloví poslední rozsudek zavržení nebo milosrdenství, proti němuž
není žádného odvolání. »Všichni zajisté státi budeme před soudnou
stolicí Kristovou.c3) »Když pak přijde Syn člověka ve velebnosti
své a všichni andělé s ním, tedy se posadí na trůn velebnosti
své a shromážděni budou před něj všichni národové... [ půjdou
(bezbožní) do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.<4)
»A každý, kdožkoli by opustil dům, nebo bratry, nebo
sestry, nebo otce, nebo matku... ve jménu mém, obdrží stoná
sob a bude míti život věčný.
7. On nejen že vyslovuje rozsudek. jako Nejvyšší soudce, leč
on i odměňuje nasledovnlky své radostí věčnou, jako Pán ráje.
»jdua, pravi, »abych vám připravil místo.. . abyste, kde jsem já
i vy byli.<<-")

,já jsem dveře (ovcí). Skrze mne vejde-li kdo, spasen bude;
a vejde i vyjde a pastvy nalezne. . . A já život věčný dávám jim
a nezhynou na věky.c“) Přislibuje nebe kajícímu lotru na kříži
Nejen že křísí mrtvé k životu, ale daří i těla spravedlivých nepo
rušitelnými a slavnými vlastnostmi svého zmrtvých vstalého těla.7)
Tak mluví nejen jako host, ale jako neomezený Pán života
věčného. On jest dveřmi, jimiž vstupujeme do vnitřních síní, ne
stvořená Podstata věčného života a blaha a Původce vzkříšení.
Takováto řeč kteréhokoli nižšího Bohu zněla by jako šílenství.
8. Spasitel náš prohlašuje se Synem božím a opětovně na
zýván jest tímto jménem v evangeliích. Na pamětihodněm místě
klade tuto otázku svým učedníkům: »Vy pak, kým mne býti
pravíter Odpověděv Šimon Petr řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého. A odpovidaje ježíš řekl mu: Blahoslavený jsi Simone,
synu Jonášův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě toho: ale Otec
můj, kterýž jest v nebesích.-5)
jest zřejmo, že není zde o synovství Kristově řeč v širším
a neurčitém smyslu slova. Nezahrnuje v sobě, že jest Synem
božím přijetím a posvěcujicí milostí tak, jako všichni křesťané se
uznávají, nýbrž že přirozeností svou je Synem božím, zrozený
z Otce před věky. Pročež prohlášen jest Synem »jednorozeným
od Otce, plným milosti a pravdycg) ku rozeznání od těch, kteří
jsou dítky Boha svého, mravním s ním spojením. V modlitbě
Páně nabádáni jsme k tomu, abychom oslovovali Boha jako svého
Otce, abychom naznačili tak společnou účast na jeho synovství,
přijetím, adopcí. Leč pozoruhodno jest. že Pán náš ve svých
modlitbách zrovna tak jako v osobním vztahu svém k Otci, kdy

').janx) Jan
—7x)xFil.
') I.—')
Marek Il.Mat.XVI
— =)Řim —")T
XIV. —
ýž') Mat. XXV. — “) lan XIV.
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koliv užívá přivlastňovacího jména, nikdy neužívá výrazu: »Otče
nášc, nýbrž nezměněné praví: Otče můj, jako by s důrazem při
pomínal podstatný rozdíl mezi jeho Synovstvím a naším.
Sv. Pavel staví vedle sebe Kristovo nesdělitelné Synovství
zplozením a naše synovství přijetím, ukazuje tak podstatný rozdíl
mezi obojím. »Když přišla plnost času, poslal Bůh Syna Svého,
aby ty, kteříž pod zákonem byli, vykoupil, abychom zvolení za
syny přijali. _1)

Prohlašuje se za Syna božího. ujišťuje Kristus, že jeden jest

přirozeností a podstatou se Svým Otcem: »já a Otec jsme jedno.
Lidé zřejmě rozuměli jeho slovům. Hleděli jej zabíti, poněvadž
se činil rovným Bohu. Kamenujeme tě »pro rouhání , zvolali,

»že děláš se Bohemď)
Před soudci svými přiznal Kristus svoje božství. Velekněz
Kaifáš zřejmě položil mu otázku: .Zaklínám tě skrze Boha ži
vého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus, Syn boží.: A ježíš
takto zapřisáhnut, veřejně doznává, že jest. To bylo doznání, jež
přivodilo smrt; neboť byl obžalován ze zřejmého rouhání od san
hedrinu, jenž řekl před Pilátem: »My zákon máme a podle zá
kona má umříti, nebo Synem božím se činilc. jejich řeč byla by
beze smyslu, kdyby byli rozuměli, že mluví o theokratickém sy
novství jejich proroků a svatých. Leč správně vykládali, že pro—
hlašuje se spolupodstatným se svým Otcem.
9. jako Kristus prohlašuje se jedné podstaty s Otcem, tak
rovněž právo si činí na totožnost s Otcem ve cti,—")totožnost
v moc,4) totožnost ve slávě.5) Naléhá, aby se mu věřilo touže
vírou ,“) aby doufalo se v něj touže nadějí, ") aby milován byl touž
horoucností lásky, jako jeho Otec.9) Vzývati jej a klaněti se mu
třeba jako Otci. Anděl zapovídá janovi, aby se mu klaněl.9) Ale
a_ndělům samým přikázáno jest, aby klaněli se Spasiteli našemu.10)
Casné pocty, jež mu jsou vnucovány, rozhodně odmítá. Když
vděčný lid chce násilím donutiti jej a učiniti králem, unikne jim
a ukryje se v horách,") poněvadž království jeho není z tohoto
světa. Leč když sv. Tomáš klaní se Pánu našemu, říkaje: »Pán
můj a Bůh můj<<,ježíš, dalek jsa toho, aby jej káral, přijímá titul
a hold a doporučuje víru apoštolovu. Když slepec od narození
nabyl zraku, a padnuv klaněl se ]ežíši, pokorný Spasitel neodpí
ral, ježto si byl vědom, že přijímá jen, co mu náleží.
Žádá též úplnou poslušnost, tak jak jen Bůh žádati může.
Pozemští vládcové mohou požadovati pouze zevnější podrobení se
zákonu země. Leč Kristus vstupuje ve svatyni duše a stává se
neomezeným panovníkem lidského svědomí. Zádá podrobení se
našeho rozumu vůči učením \líry, podrobení naší vůle vnitřní od
danosti k zákonu, zrovna tak jako vnější povolnost k němu. On
musí bez odmluvy státi se Pánem našeho srdce.
1) Gal .I.V
— XIV.
') jan —
X ')—
*)jan
V. 9)Zjev.
— ') Mat
XXVIII.Ž—
“)Jan XIV—
7)jan
Mat
X.—
XIX—
")Ž i.IdSI)jan
— “)XVII
jan VI.
Rádce duchovní
9
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jedním slovem: On dává zákony jako Bůh, odpouští jako
Bůh, soudí jako Bůh, trestá jako Bůh a odměňuje jako Bůh, ctí
jej a klaní se mu jako Bohu.
ádá poslušnost jako Bůh, musí
milován býti více než otec neb matka, bratr neb sestra, manžel
nebo manželka, více než andělé a a archandělé, knížata a moc
nosti; krátce, více než vše, co není Bohem. S takovými nároky
smíříme se pouze, uvěříme-li, že jsou uloženy Bohem.
I nevěrci vynášejí mravní dokonalost Kristovu. Leč po pa
třičné úvaze poznají neudržitelnost svého názoru a jsou nuceni
buď vyznati jeho božství, nebo uznati, že nebyl ani počestným
mužem. Slova jeho zjevný zanechala dojem v myslích lidu, že
právem vyžadoval víru, že jest Bohem. Byl si sám vědom tohoto
dojmu a přece ničeho neříkal, aby jej potlačil. Naopak přijímal
hold jejich klanění. Kdyby Kristus nebyl proto božskou bytostí,
provinil by se neodpustitelnou domněnkou a bezbožnosti, vyža
duje božských poct. Byl by lživým člověkem, ano arcipokrytcem
a podvodníkem, nebo při nejmenším byl by výstředním, sebe
sama klamajícím nadšencem, povahou, již mu ani nejkrutější pro
tivníci nikdy nepřipisovali. Není středu, na němž bychom stanuli
Bud musíme popříti jeho mravní výtečnost, nebo hlásati jeho
božství.
Napoleon I. nebyl bohoslovcem. Byl však velikým člověkem
a pozorovatelem, jehož rozsáhlá zkušenost uschopňovala jej, že
dovedl rozsouditi, jakých sil bylo zapotřebí, aby učinil trvalý
dojem na lidstvo. Když přikován byl na skalnatý ostrov sv. He
leny, měl dosti prázdného času, aby měřil velikost lidí a posuzo
val je dle jejich pravé ceny. jednoho dne rozmlouvaje s Montho
lonem, položil mu tuto otázku: »Kdo byl ]ežíš Kristusřc Když
Montholon odmítl odpověd, pokračoval Napoleon: »Chci vám to
říci. Alexandr, Caesar, Karel Veliký a já založili jsme veliká cí
sařství. Leč císařství naše byla založena na moci, jediný ježíš
založil panství své na lásce a do dnešního dne umírají milliony
pro něho. Myslím, že rozumím něčemu z lidské přirozenosti a
pravím vám, že všichni ti byli lidé a že i já jsem člověk. Ježíš
Kristus byl více než člověk. Nadchl jsem množství oddaností tak
nadšenou, že by byli zemřeli pro mne. Leč abych toho dosáhl,
bylo zapotřebí, abych byl viditelně přítomen s elektrickým vlivem
mých očí, mých slov a mého hlasu. Kdo stará se nyní o mne.
když vzdálen jsem od činných míst života a od přítomnosti lidí?
Kdo nyní zemřel by pro mne? Kristus jediný přes propast osm
nácti_století činí požadavek, jejž nad vše jiné jest nesnadno vypl
niti. Zádá více, nežli otci možno žádati od jeho dítěte, nebo že
nichu od jeho nevěsty, nebo člověku od jeho bratra. Zádá lidské
srdce a chce je úplně míti pro sebe.
ádá je bezpodmínečně a
přece ihned žádost jeho se splňuje. Podivuhodnol Vzdor času
i místu, duše lidská se vší svou mocí a schopnostmi svými při
píná se ku panství Kristovu. Tento zjev je nevysvětlitelným a
jest zároveň mimo cíl tvořivých sil člověka. Čas, tento veliký ni
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čitel, jest bez moci, aby vyhladil tento svatý plamen. To jest, co
mne nejvíce zaráží. To jest, co dokazuje mi zcela přesvědčivě, že
Ježíš Kristus byl Bohem.

Vady vyučování vnáboženského &leh
príčmy.

Podává R. Spektator.

Pod názvem: »Unser Religionsunterricht.< Seine Mangel und
deren Ursachen. Streiflichter von Wilhelm Pichlerl) Vyšla před
nedávnem ve Vídni s approbací gurkského ordinariátu v Celovci ')
kniha. která nejen v kruzích kněžských, najmě katechetských 3)
nemalý rozruch vzbudí, ale zcela jistě pozornost i celého episko
pátu vyvolá. Autor to dobře tušil, ba určitě věděl, proto hned na
třetí straně zapřádá rozhovor s »drem Kritikemc; odmítá něko
likerou možnou výtku: že vidí jenom samé chyby, že snižuje cír
kev, když její učitelský úřad tak líčí, jak v knize podáno, že
jeho práce je při nejmenším neopportunní, když za nynějších ne
blahých poměrů školských dává nepřátelům 4) do ruky zbraň
proti náboženskému vyučování ve škole, že si svým spisem způ
sobuje a způsobí jistě mnoho nepřátel a odpovídá na otázku,
čeho chce docílili: Chci zejména mladé katechetyupozorniti na
věci, kterých by se měli vyvarovati, 'chci aby se hnulo otázkou,
co schází našemu náboženskému vyučování a kterak by se mu .
pomocí mohlo. Není pochyby, že Pichler, učený a znamenitý od
borník na poli katechetiky, plápolající vroucím nadšením pro svůj
posvátný úřad, je veden nejlepšími úmysly.
Zběžné nahlédnutí do knihy; motto, které z Hirschera vy
volil (»Nepozná-li duchovenstvo vážnost doby a domnívá-li se, že
napjetí sil jako jindy a druhdy stačilo, |i dnes postačuje, vydává
lid nepřátelům křesťanství a církvec) a závěrek: obrázek anděla
') St. Norbertus-Verlagshandlung. 1907. 2 K 60 h XVI. a 280 str.
*) Autor působí ve Vídni. kniha je tištěna ve Vídni, proto je s podi
vem, že »Imprimi potestc je dáno urkským ordinariátem Autor se asi
obával, že by ve Vídni schválení snadgnedosáhl. Nakladatelství :St. Norber
tusc patří nyní celoveckému »St. ]osefs-Vereinuc a ten opatřil u svého bi
skupa approbaci. Imprimatur praví ovšem pouze to, že kniha neobsahuje nic
závadného proti učení víře a mravech; nelze z něho dovozovati, že by cen
sor s obsahem knihy souhlasil.
') Že tomu tak, svědčí ku př.: Verein der deutschen Katecheten der
Prager Erzdiózese ohlašuje ve »Vaterlanduc z 3. listopadu t. r. (č. 302. str.
9), že 7. prosince t. r. bude v Karlových Varech konána spolková schůze, na
níž promluví o Pichlerově knize katecheta měšť. školy Fechter; po jeho re
ferátě spolková schůze projeví své stanovisko k projednávanému thematu.
') Pichler ukazuje na několika místech, že slabiny vyučování nábožen
ského nejsou nepřátelům neznámy — Že i laikové té otázce,vénují pozor
nost svédčí ku př. »NovýVékc čís. 6. ze dne 8. listopadu t. r. str. 6., kde Dr.
jos. Kratochvíl píše: ». . . tolik jest jisto, že tak jak dnes se náboženství učí
(a to podtrhuji), nevede k tomu, aby náboženství řídilo vůli i cit člověka
celým životem, že reforma je nutnáx Autor slibuje o té věciobšírnéji pojednati.
*
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hlásajícího: Hora est iam nos de somno surgere (Rom. 13, ll.)
svědčí o tom. Ale právě, že nejlepší úmysly má, klade l-ichler
přísné didaktické a paedagogické požadavky a to jak na kate
chetu a jeho methodu, na učební plán a jeho rozčlenění, tak též
na učebnice a pomůcky učebné a postupuje při posuzování jedno
tlivých momentů při vyučování náboženském na váhu padajících
jako nestranný soudce a žádá, aby při vyučování jen to nejdokonalejší
a nejlepší jak jen nejvhodněji možno katechumenům se podávalo.
Zdá se však přece — aspoň já nemohl jsem se tomu dojmu
při čtení knihy ubrániti — že mnohé požadavky Pichlerovy jsou
nedostižným ideálem. I ten nejdokonalejší katecheta, který jen a
jen svému učitelskému povolání se věnovati může, zůstává přece
jen člověkem a tudy chybám lidským podrobeným. Co ale říci
se má o kněžích duchovní správy, jichž výhradním úkolem vy
učování není? Ti opravdu nesou břímě dne i horka, ti největší
podíl na vyučování mají. Abychom obtížnost jejich Důsobení ka
techetskébo poznali, odpovězme si, kolik jest jen v Čechách škol
3. tříd. Výroční zpráva c.'k. zemské školní rady pro Čechy
o stavu národního školství ve školním roce 1904—51) vypočítává:
Škol
obecných
o třídách
měšťanských
o třídách
českých
3073
10 105
314
1154
německých 2236
6.720
210
750
Uhrnem
5309
16.825
524
1904
Dohromady tedy bylo škol 5.833
'
'
tříd 18.729.
'Na__těch školách vyučovali náboženství:
.
a) Katecheté (t. j. »učitelé náboženství:) ustanovení od úřadů
školních; na školách českých
281
na skolách německých
158

Úhrnem tedy
439.
b) Od církví a náboženských společností ustanovených uči
telů náboženství bylo na skolách českých
123
na školách německých
1394
Úhrnem
3517
_V této cifře není však obsažen počet jenom učitelů náboženství
katolického, nýbrž též počet učitelů náboženství jiných (evang.,
israel. atd.). Odpočítáme-li tedy pravděpodobných 20 proc, připa
dajících na učitele jiných vyznání náboženských, zbývá katolických
učitelů náboženství církví ustanovených asi 2814 2)
c) Subsidiárně vyučovalo náboženství na 1250 školách uči
telstvo světskéř) ježto ale učitelé světští náboženství subsidiárně
1) jest připojen k »Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v krá
lovství Českému z r. 1906. Data zde citovaná nacházejí se na str 3, 8, 34, 35.
' míněná zpráva nikde neudává poměr jednotlivých konfessíve školách.
') Nemohl jsem zjistiti, zdali někde učitelstvo světské subsidiárně vy
učuje též jinému náboženství než katolickému. Předpokládám, že na všech
těch 1250 školách učitelé laikové vyučovali katolickému náboženství.
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vyučující někde jen z části vyučují (to jest: jednu hodinu v témdni
mívá učitel kněz, druhou učitel laik aneb učitel kněz jen vjistých
dobách [v adventě, před velikonoci] školu navštěvuje), a více než
v jedné _tříděsvětský učitel náboženství skoro nikdy nevyučuje,
může se řící, že asi v 1000 třídách obstarávali učitelé světští vy
učování náboženství. 1)

jaká jest bilance tohoto účtování?
Tříd dohromady bylo

18729
Lčitelé světští subsidiárně vyučovali
asi v třídách
školními úřady ustanovení učitelé
náboženství asi v třídách
_412903
'- zbývá tedy asi
13339 tříd na
2814 kurátních duchovních čili průměrem bezmála pět tříd na
jednoho duchovního.
Uvažme ještě, že mnohé školy jsou přespolní — proti 5833
školám obecným a měšťanským v echách bylo v roce 1905
pouze 1939 katolických duchovních správ.') Dle toho by měla
každá fara průměrně 1 školu domácí a 2 přespolní. Někdy jsou
školy přespolní přiliš vzdáleny, cesty do nich obtížny, neschůdný.
Unaven někdy dlouhou. jindy namáhavou cestou přichází du
chovní do přespolní školy; jaké tam radosti na něho čekají? —
Učení předmětu těžkému, abstraktnímu v místnostech mnohdy
nevyhovujících, někdy přeplněných tak že vzduch nezdravými
výpary ze šatů řízky a hnojem načichlých prosycen jest. V zimě
sálavé teplo železných kamen zhoubně působí na dechové a mlu
vící ústrojí učícího. jaký je školní materiál? Děti, které — bohu
žel — namnoze již z domova způsoby a mravy zhrubělé si při—
nášejí, které nezřídka ani »otčenášec od matky se nenaučily. —
Uvažme ještě, jak škodlivě působí nemožnost pravidelné návštěvy
1) Více než s dostatek illustruje nedodané knězxtva zpráva zmíněn á
Praví se v ní na str. 35.: »Na 1250 školách veřejných (629 českých, 621
německých) subsidiárně vyučovali zcela nebo částečně učitelé škol obecných
po rozumu %5, alin. 6, říšského zákona školního Počet škol českých na
nichž subsidiárně vyučováno bylo náboženství, vzrostl z 530 [roku přede šlěho]
na 629,
německých vyučování
z 570 [roku
předešlého!Ě
na 621;
jest tedy
viděti,
že cel
kem
subsidiárniho
náboženství
p lbylo
: (Slovo
přibylo
v originále
proloženým písmem tištěna) Ovšem pravi se na str. 8., že přibylo celkem
67 škol (39 českých, 28 německých a 333 třídy (215 českých, 118 něme
ckých). Duchovenstva nepřibývá v tom poměru, v jakém přibývá škol. ježto
subsidiárniho vyučování náboženství přibylo proti roku předešlému na 150
školách (t. i. třídách), mohlo duchovenstvo pouze na 183 nových třídách
vyučování náboženství převzíti
Průměrem čítám na [ katechetu 10 tříd.
8) Dle katalogů diecesnich z r. 1905:
Pražská arcidecese
599
Litoměřická diecese 440
radecká
»
Budějovická
»
Dohromady

473
427
1939
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se strany duchovního (neodkladné funkce duchovní správy, veliký
nečas), úleva v docházce mládeže školní, nedostatek učebnic, stě
hování skoro neustálé jedné části žáků! Kromě toho má kate
cheta jen 2 hodiny týdně a tříd více, nemůže seznati tak doko
nale své žáky, jejich schopnosti, prostředí a ovzduší, v němž žijí,
jako světský učitel, který má děti v rukou denně kolik hodin.
Kdyby ale měl kněz jenom školu na starosti. ale co všechno
dnes duchovní správa od něho žádá! Aby byl dokonalým řeční
kem, dokonalým znalcem manželského práva, dokonalým zpověd
níkem, dokonalým liturgem, dokonalým matrikářem aúředníkem,
nejnověji též dokonalým zakladatelem organisací katolického lidu
— vzpomeneme-li na to všechno, neubráníme se otázce: jest to
vše při obyčejném člověku možno? ')
Nedá se však upříti, že ynnost duchovenstva ve škole iest
skorem nejdůležitější?) Svátosti dnes lidé tak mnoho nepřijímají,
na kázání mnoho nechodí, na křesťanská cvičení již dokonce ne,
ale dosud ještě do školy na náboženství děti posílati musí. Proto
nemůžeme se diviti, že Pichler tak veliký důraz na všechny požadavky:
zejména na vhodnou methodu, správné učebnice, řádný pracovní
plán, přiměřené quantum látky klade, a tato okolnost nás nutí,
abychom jeho vývodům vnitřně přisvědčili.
Chceme podati přehled knihy velice důkladně založené.
Konstatujeme, že Pichler uvádí pro své mínění vždy výroky
jiných a činí tak velice opatrně a chytře — politicky. Napřed
uvede, co o té které věci jiní řekli, napsali, pak vyloží věc, jak
u nás je a nyní čtenáři napoví — ostatní nechť si sám domyslí.
Nenajdeme v celé knize jedné zásadní pravdy, které Pichler se
zastává, aby nebyla obhájena ústy ne snad jenom jednoho, ale
několika odborníků a to ne povrchních, ale 'zvučného jména a
veliké váhy. V tom tudíž spočívá — abych tak řekl — vý
chovná cena knihy. Uvádí mezi jiným též místa z katechismu,
texty Písma sv., věty z biblické dějepravy a vedle nich klade
příslušná místa z jiných učebnic. Tak pozná každý čtenář, kde
je chyba, jak by se věc mohla lépe a snadněji pověděti a proto
mám za to, že Pichler svým spisem po té stránce mnoho do
sáhne. Kdo se v jeho knihu pohrouží, jistě mnoho získá. ikdyby
snad někde s názory autorovými ve všem nesouhlasil. Každému
katechetovi bude kniha Pichlerova k užitku.
Svoji celou knihu rozvrhl Pichler na 2 díly. V prvním po
') Toto jsem si dovolil Pichlerovi _namítnouti. Na to přišel velice la
skavý. horlivosti plný list, z něhož vyjimám: Was Ihre Einwendung betriťl't,
erlaube ich mir die Gegenfrage: Sollder Priester in allem tůchtig sein, und in
der Katechese ein Stůmperř (hudlař, břidilř) Gehórt nicht sie Wiedas andere,
und noch vielrnehr, zu seinern Berufeř lm Religionsunterricht wird das
Fundament gelegt, was kann wichtiger sein? Und muss etwas mehr zurůck
bleiben, dann eher vieles, beinahe alles andere als die Katechese. — Laskavý
čtenář sám posoudí vážnost důvodů Pichlerových z tohoto úryvku.
Srovnej str. 164. a 165. knihy Pichlerovy a »Korrespondence kato—
)ického duchovenstvac [Přiloha »Cechac] čis. 35., str. 128.
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jednává v 8 kapitolách o nedostatcích našeho základního vyučo
vání náboženského, v druhém v 10 kapitolách o jejich příčinách.
I. 1. Především podrobuje Pichler katechismus neúprosné
kritice Skoro nejvíce místa, plné 32 stránky (někdy velmi hustě
tištěné), skoro jednu devítinu celé knihy věnoval katechismu. Vy
loživ stručně dějiny nynějšího katechismu, ukazuje, že katechismus
má býti příručkou, vodítkem (Leitfaden) pro katechetu a učebnicí
(Lehrbucb) pro katechumeny a v obojím směru je s katechismem
nespokojen. Dbalo prý se při jeho sestavování dogmatické úplnosti,
mnohdy se projednávají podrobnosti, které pro děti ceny nemají
a které vůbec do obecné školy nepatří. Proti tomu neobsahuje
některých důležitých pravd, jež jiné katechismy správně vykazují;
neúplná je prý ku př. nauka o dobrých skutcíchl schází praktický
výklad mše sv., stručný přehled církevního roku a j. Mnohdy je
katechismus příliš abstraktní, málo přihlíží k praktické potřebě,
má velmi těžký sloh, někdy nelogický, někdy jazykově nesprávný.
Ani jako učebnice nenalezl katechismus milosti před Pichlerem.
Hlavní vadou je, že jest příliš obsáhlý, žádá mnohé zbytečné od
povědi, některé otázky jsou nadmíru dlouhé, někdy nevhodně
upravené, mnohdy i lepší a kratší citáty z Písma sv. pominuty a
místo nich položeny dlouhé a pro děti nepochopitelné. Aby svým
vývodům dodal váhy, uvádí Pichler na každou výtku důkazy
z katechismu samého, dovolává se kritiky Lindena, Schermera,
biskupa Brynycha, 1) Eisínga, Viktora Kellera, Stieglitze a jiných,
nemálo ho těší, že v normálním učebném plánu pro diecesi
královéhradeckou z r. 1905 (Ord. list. 1905 č. 10) se nařizuje,
že katecheté nesmějí všechny definice katechismu žádati a že se
jím výslovně dovoluje zejména učení o církvi, obcování svatých
oběti dle »Oltáře- přednášeti, odmítá námitku: »Dobrý katecheta
i se špatným katechismem něco dokáže a naopak špatný kate
cheta ani s nejlepším katechismem nedokáže ničeho,: není též
se zevnější úpravou katechismu spokojen, a dospívá k úsudku,
že tímto katechismem vzniká církvi veliká škoda, ježto se jím
vlévá do duší dětských nechuť k náboženskému vyučování a k ná
boženství samému. ;)
1) 1- Biskup Brynych v instrukci o oOltářic poukazuje na výklad mo

dlitby Páně a pozdravení andělského praví: Zde lze dobře postřehnouti,
s jak mnohými definicemi bývají děti trápeny jen proto, aby je zase brzy
zapomněly . . Pichler se domnívá, že prý tato výtka biskupova byla na
mířena na nový katechismus, jejž jr biskup Brynych jenom velice nerad ve
své diecesi zaváděl.
') V Pražské arcidieceai Osnova náboženská ulevuje katechetům zej
ména v tom, že se mají doslovné odpovědi žádati jenom pokud obsahuji
dogmata, nemá se naléhati na podrobnosti, nauka o přikázánich má býti
vykládána
se zvláštním
zřetelem nadlouhých
svatou zpověd'
v gřikladech
praktických
zvláště
biblických,
bez vypočítávání
řad hřích
. Deíiniče jednotlivých
hříchů netřeba urgovati. Kde není pravidelná návštěva, tam katecheta má
nejdůležitější částí důkladně, méně důležité povrchně vzíti. Nemá naléhati
na to, aby se žáci učili dlouhým odpověděm nazpaměť. Viz: Podrobná osnova
katol. náboženství ve školách obecných a měšťanských. V Praze, Rohlíček
a Sievers, 1899, str. 20, 22, 23.
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2. V druhé kapitole mluví Pichler o biblické tíž/zprávě.
Nutno připomenouti, že v německém jazyce zavedena jest již též
velká biblická dějeprava od Msgra jana Panholzra, íaráře k. a.
duchovního rady, inspektora náboženství ve Vídni který letos
(1907) 30. března zemřel. U nás v jazyce českém jest nejnověji
zavedena téhož malá dějeprava v překladu kanovníka dra. Ant.
Podlahy. Pichler cituje mínění slovutného znalce a odborníka
v biblickém dějepisu dra. Bedřicha justa Knechta, světícího
biskupa ve Freiburce v Badensku. Jeho »Praktischer Kommentar
zur Biblischen Geschichte- vyšel po prvé r. 1882, dvacáté vydání
vyšlo r. 1904, jest přeložen do španělštiny a angličiny; jeho
»Kurze Biblische Geschichte: jest rozšířena v 12 různých řečeclz
po světě. Takový svědek váží mnoho. 'Opíraje se o úsudek
Knechtův, chválí Pichler Schustrův biblický dějepis v přepraco
vání Meyově ') adiví se, proč tohoto nebylo v Rakousku použito.
Proti námitce, že Schuster-Mey je v cizině tištěn, uvádí celou
řadu knih (mezi nimi do nedávna německý Schuster) v cizině
tištěných a na školách rakouských užívaných, a má za to, že jen
snaha, aby nová učebnice biblické dějepravy byla kratší a aby
více přiléhala ke katechismu, mohla býti směrodatnou při vypsání
konkursu na novou biblickou dějepravu. Aby své domněnce více
váhy dodal cituje z konkursu delší odstavec, v němž přicházejí
též tato slova: Die Folge davon ist, dass nur das Wichtigste und
Unentbehrlichste in die Biblische Geschichte aufgenommen werden
kann und dass auch dieses sich tunlichst an den Katechismus
anlehen muss. Lituje, že v této větě vysloveným dobrým úmyslům
vydáním Panholzerovým dějeprav poslouženo není. dokazuje nad
bytek látky, různé chyby, nesprávností, někdy špatnou, těžce
srozumitelnou řeč, nelogické rozdělení celé knihy, tu a tam rý
movačky pochybné ceny a končí: Ani katecheta, ani děti ne—
mohou si oblíbiti tyto knihy.
3. »Varz'atz'o non delectatc je nadpis třetí kapitoly. Pichler
za se nechává napřed mluviti jiné — zdc nejd. episkopát — slovně
u vádí delší výňatky z instrukce ku zavedení nového katechismuř)
z nichž patrno, jak mnoho nejd. episkopátu na tom záleželo, aby
panoval soulad a jednota mezi jednotlivými stupni katechismů a
biblických dějeprav, jakož iaby bible a katechismus si korrespon
dovaly, a dále aby textu změny konány nebyly. Hned ale ná
sleduje celá řada různých rozporů v 6 odstavcích a to: různá
sobě odporující místa velkého katechismu z r. 1898 a nesouhlas
jednotlivých vydání katechismu ; různá místa velké dějepravy v po
měru k jiným téže učebnice a rozdíly v různých vydáních děje
pravy; poměr velké dějepravy k velkému katechismu a velké dě
') Zajimave jest čísti. že Mey dlouho o dšjepravě pracoval, pak ji
5') znalcům k dobrozdání předložil. dle jich rad poopravul a pak teprve vydal.
Byla apnrobována od mnohých biskupů a oceněna jako »ei'n ganz vorzůg

lic/ze: Bus/zc.

') Důležitá tato instrukce nachází se v Ord. Listě arcidieceae pražské

z r. 1898 str. 49—57.
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jepravy k »řečem,epištolám a evangeliímc (Evangelienbuch) dosud
někde na školách užívaným. Z uvedených míst dokazuje, že ani
routinovaný katecheta (kdež pak tedy děti !) nemůže všecky od
chylky v paměti podržeti, poněvadž o téže věci jinak mluví malá,
jinak velká dějeprava, jinak malý, jinak střední, jinak velký kate—
chismus S nádechem jakési trpkosti a vnitřního bolu táže se ku
konci té stati: Kdo může mne kárati, jsem-li nucen prohlásiti, že
stejnotvárnosti (Gleichfórmigkeit) textů učebných se týkající a je

dnolitosti, která v zájmu úspěšnéhovyučovánínutna jest, naprosto
docíliti nemohu, ba že ani nevím, v jaké formě v jednotlivých
třídách uvésti mám slova, kterými Spasitel nejsvětější svátost
oltářní ustanovil?
4. Modlitební kniha ško/ní mládeže (Schulergebetbuch) jest
předmětem úvah čtvrté kapitoly. Pichler ukazuje, jak potřebné
ba nutno jest, aby žáci měli jednotnou modlitební knihu. Dle ní
má katecheta vykládati písně při školních pobožnostech užívané,
řád mše sv., modlitby při přijímání svatých svátostí. Katecheta
či vlastně správa školy může však jen tenkráte naříditi dětem,
by si opatřily nějakou modlitební knihu. je-li tato pro celou diecesi
předepsána a od ministerstva vyučování a kultu schválena a do
officielního seznamu ministerstvem vydávaného pojata. Jen potom
může okresní školní rada takovou modlitební knihu v seznamu
předepsaných pomůcek školních uvésti a tato okolnost jest dů
ležita pro to že jinak nemohou děti býti donuceny, aby si mo
dlitební knihu opatřily, respektive chudým nemůže býti z veřej
ných prostředků zakoupena. Pichler mluví ovšem jen o německých
modlitebních knihách a konstatuje, že tento odbor literatury vy
kazuje mnoho škvárů (Fabriks- und Schundware). Ačkoliv kato'
líků v Rakousku jest na 800/0 a jen asi 200/() jinověrců, přece
mají jinověrci mnohem více officielm'clz modlitebních knih ') než
katolíci, a jen dvě diecese v Rakousku mají ordinariáty předepsané
a ministerstvem schválené příslušné knihy (Sv. Hypolit a Linec).
Dvě z nejvíce rozšířených modlitebních knih pro školní mládež
podrobuje kritice, která pro autory (Mcgre Adam Latschka:
Der kleine katholische Christ, Wien, Norbertusverlag; P. Koloman

Asseml Ehre sei Gott in der Wie, Wien, Kirsch) lichotivou
právě není. Vytýká někde upřílišování,skutečné chyby, nesouhlas
s katechismem, není spokojen zvláště s tak zvaným zpovědním
zrcadlem, jež dílem zhusta plodí skrupulanty, dílem učí věcem,
jimž dítě z modlitebních knížek učiti se nemá, postrádá některé
nutné pobožnosti, na konec jmenuje některé znamenité knížky
toho druhu nejvíce v Německu vydané a tam užívanél2) (Pokračl
') Ministrem vyučování a kultu vydávaný seznam vypočítává .rzdm
podobných pomůcek pro evangelické, pěl pro israelitské ajen dvělpro ka
tolické školní dítky.
') V seznamu knih a prostředků učebných, jichž užívání se připouští
na obyčejných školách obecných, na školách měšťanských atd. (ukončen 30.
června 1906) nenalezl jsem žádné české modlitební knížky pro děti katolické;
evangelíci mají 2 schválené. (Viz »Vla'dní Věstníkc u věcech škol. obec. roku
1906 str. 81 seq.
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Otázka Honoriova.
Její vznik, dějiny a význam.
Pojednává Frant. Gája. — (Pokračování)

Horečné napjetí sil, kterým zmařiti chtěli odpůrci památné
dogma vatikánské, vyžadovalo od majoritní strany přiměřenou
paralysaci. Nejlepší pracovníci byli vysláni do předního šiku. Vě
decké námitky z historie a zvláště z dob, památce Honoriově při
náležejících. vyžadovaly důkladného studia. Díky snahám ]. Pen
nachiho, profesora dějepisu církevního na římské universitě Sapi
enza, Pia Delicatiho, archiváře vatikánskéhoaP. Dominika Palmi
erího S. J., proíesorařímského kollegia, podařilo se tak důležitý
případ prozkoumati, pravdivě vysvětliti a útoky protivníků jako
nespravedlivé odraziti. Vědecká jejich díla, jež jsou: De Honorii
causa in concilio VI., Romae 1870 (Pennachi), Papa Honorio e il
concilio VI., Romae 1870 (Delicati), Tractatus de Romano Ponti
í'ice, Romae 1877 (Palmieri), poskytla drahocennou zbrojnici duševní
všem bojovníkům za pravdu a v nesčetných časopisech, brožurách
a spisech šířila se po katolickém světě. Pravda o Honoriovi tri
umfovala; hlavní pak příčinou toho byla okolnost, že vůdčí mu
žové postavili se na stanovisko starých dějepisců: Anastasia, biblio
thékáře, kardinála Turrecrematy, Východana Kariophila a všech
pozdějších jich následovníků.
Staré methodě, ale tím jistější, osvědčenější a jedině původní,
pomoženo bylo po mnohých oklikách a přes autoritu Baronia
neb Garniera zase k domácímu právu. Zasluhuje toho, nebot vý
kladem přiléhá nejlépe k zachovalým textům, záhady různé vy
světluje nejpřirozeněji a protivníky činí bezmocnými. Proto při
držel se jí nejnověji učený jesuita P. H. Grisar v článku, poslaném
do Kirchenlexikonu r. 1887, a také my ji přijmeme za svou. Zmí
něné přednosti její zároveň dokážeme.
D) Stručnými slovy dá se vyjádřiti rozluštění otázky Hono
riovy dle původní a zároveň moderní hypothese asi takto:
Honorius nepronesl nex cathedrac a vůbec nikde dogma
tického bludu. Šestý sněm jej sice odsoudil jako bludafe, ale ne
právem, pročež byl vy'rok jeho stvrzovacím listem Lva II. opra
ven a za příčinu odsouzení připuštěna toliko nedbalost Honoriova
vůči monotheletické heresi.
K vůli přehledu posoudíme každou větu zvláště:
1. Honorius nepronesl nic heretického ex cathedra:
Kdy mluví, papež ex cathedra? Podle Schwetze ') tehdy:
.Quando seu caput Ecclesiae decretum edit, quo proponit aliquid
tamquam divinitus revelatum tenendum, aut seu ad salutem ne
cessarium observandum sub excomunicationis poena . . . adeoque
quando nomine totius Ecclesiae indacat atque decernit..
') Schwetz: Theologia fund, Ed. III. 494.
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Podobně stanovil sněm vatikánský: »Pontifex loquitur ex
cathedra, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere
fungens, pro suprema Sua Apostolica auctoritate doctrinam de
fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam deňnit.c [)
Dvě kriteria jsou tedy potřebna k pojmu rex cathedrac:
a) aby papež positivně něco pronesl nebo rozhodl, jak žádají vý
razy »decernerec a »deíinirec; b) aby rozhodoval ve jménu celé
církve a všecky svou nejvyšší autoritou zavazoval.
V našem případě prvního znaku rozhodně není. Dokázali
jsme to už proti Hefelovi z obou listů Honoriových. Na konci
prvého listu povzbuzuje papež Sergia (hortari), aby výrazu »dvě
nebo jedna: působivost neužíval a v druhém listě praví výslovně:
»Non unam vel duas operationes deňnire debemus.: Ničeho ne
chce rozhodovati, poněvadž jest nepřítelem novot, toliko starou
formu víry, odkaz to Lva V. a sněmu chalcedonského důtklivě
doporučuje a předpisuje. Nedá se zapírati, že tak činí souhlasně
s druhou značkou »defmice ex cathedrac, čili, že pronáší svou
vůli autoritativně, a chtěl, aby nového výrazu se zdržovali nejen
Sergius, Cyrus a Sofronius, jimž vlastnoručně psal, nýbrž věřící
vůbec, kdekoli by toho bylo potřebí na zažehnání bludu a od
stranění sporů.
Nepsal tedy Honorius listů svých jako privátník, jak mnozí
z obhájců jeho tvrdili. Ale rovněž neprávem odvolávali se na
něho nepřátelé papežské neomylnosti v učení, jako galikáni: Ri
cher, Dupin, Bossuet, de la Luzern, a nejnověji Dóllinger s Gra
trym, poněvadž hlavní a podstatnou známku :rozhodování ex
cathedra listy Honoriovy nemají. Nanejvýše k útokům proti pa
pežské autoritě, v jíž jménu Honorius vystupoval, daly by se
listy jeho upotřebiti, kdyby skutečně byly heretické. Však další
věta naší hypothese zní:
2. Honorius vůbec nikde dogmatického bludu nevyslovil.
Kdo přečte bez předsudků listy jeho, musí nám dáti za
pravdu. Ba více ještě musí vyčísti. Najde v nich bez odporu
všecky elementy k vyvrácení monotheletismu potřebné. Jak zře
telně mluví na př. první list: 'Eundem conňtentes operatum hu
mana ineffabiliter atque singulariter assumpta carne discrete, in
confuse atque inconvertibiliter plena divinitate . . . ipse est plene
Deus et homo c Ještě jasněji a zřetelněji obsahuje pravé učení
list druhý: »Musíme vyznávati, že obě přirozenosti v jednom
Kristu jsou sjednocené a že každá ve spojení s druhou působí a
jedná . . _.

Vyznává-li Honorius, že Kristus byl plně Bohem a člověkem,
obě pak přirozenosti že byly působivé (operantes, operatrices) bez
splynutí (inconfuse), poráží tím přímo monotheletický blud, dle
něhož byla působivost lidská i vůle úplně od božské absorbována.
Jak odlišně argumentuje Sergius základní otázky, ač forma
.) Dr. Fr. Egger, Echiridion Theologiae Dog. gen., Ed. III , Brixinae,
1899, p. 536.
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zdá se býti stejnoul Píše: »Conňteri oportet unigenitum Filium
Dei, qui veraciter Deus simul et homo est, . . . et ex eo uno
eodemque incarnato Deo Verbo inseparabiliter atque indiVise
omnem divinam, atque humanam operationem procedere.c ,) Činí
tu přímo Slovo boží principem, který činnosti obou přirozeností
přímo vyvolává, kdežto Honorius pojímal totéž Slovo jako princip
v obou přirozenostech působící. Proto výrazu »inconfusec u Sergia
postrádáme. Neodporují nikterak tomuto výkladu užitá Sergiem
slova dogmatického listu Lva V.: »Agit enim utraque forma cum
alterius communione, quod proprium habet,c poněvadž byla při
dána se zřejmým úmyslem Honoria oklamati a mohla takév ho—
řejším smyslu býti překroucena
V otázce pravověrnosti listů Honoriových s úspěchem jsme
se odvolali na svědectví současníků Honoriových, zvláště sekretáře
jeho, opata Jana, bohoslovce sv.“Maxima, papeže ]ana IV., ač
»Apologiec jeho lest tuze přehnána a vůči Sergiovi nespravedliva,
dále na vděčnou památku. kterou po smrti Honoria měla na
něho církev římská až po Lva II. Konečně jsme uvedli celou
řadu učenců vsech věků, kteří v listech Honoriových bludu ne
nalezli

an Damascenský, Theofanes, Anastasius Sinaita, Kalekas a
]. M. Kariophilus na Východě, bibliothékář Anastasius, ]. Turre
cremata a všichni spíše pojmenovaní až po I—l.Grisara na Západě,
považovali Honoria za orthodoxního.
Dosti ovšem bylo učenců i protivného názoru. Ale vývody
jejich jsou buď strannické a spíše záští proti apošt. Stolici, než
objektivním bádáním motivovány, jako u všech heretiků, t j.
pravoslavných, protestantů, kalvínů a gallikánů, nebo opírají se
u jiných, třebai katolíků, více o rozhodnutí VI. sněmu, než
0 listy samy.
Že první náš úsudek o hereticích jest správný, vysvítá z po
vahy námitek jejich.
Odvolávají se totiž všeobecně na iednorlivé výrazy listů bez
ohledu na správnou souvislost. Předhazují ovšem neičastěji větu:
»Unde et unam fatemur voluntatemc.
Však z předchozí části listu a ještě lépe z následujícího
odůvodnění lze poznati, že Honorius mluví o lidské přirozenosti
v Kristu, jež skutečně má toliko jednu vůli lidskou, shodující se
úplně s božskou pro nevyslovitelné spojení obou přirozeností,
kdežto v nás jsou dvě protivné vůle těla i ducha. Z ruských
theologů tak činí Lebeděv, Běljajev, Katanskii a jiní. Všimnouti
by si mohli předpisu Benedikta XIV., daného členům kongregace
indexní: »Neque ex una vel altera propositione a suo contextu
divulsa vel seorsim ab aliis considerata de eo pronuntiandum
ease.: 2)
'; Mansi. XI. 534. — 1) Ph. pr. Quartschr. r. 1870, 349, Constitutio »Solli

cita ac providac.
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Druhé oddělení učenců, kteří dali se k ostřejší kritice listů
Honoriových svésti hlavně anathematem VI. sněmu, representuje
nejlépe Hefele v prvním vydání »Sněmovních dějin:.
Ocítá se v rozporu se sebou samým. Poznává jednou z listů
Honoria, že by bylo nesprávným jej pro heresi odsuzovati, 1,)a že
základní jeho argumentace jest správnou, jinde zase nespokojuje
se s výčitkou inkonsekvence a tvrdí, že listy skutečně obsahují
blud, pro nějž sněm jej právem odsoudil, poněvadž musil posu
zovati to, co měl před sebou?)
'
Potvrzuje se tím naše mínění, že výrok VI. sněmu měl ve
liký vliv na posudky Honoriovýcb listů se strany pozdějších
učenců.
Však přes všecku bezvadnost oněch listů v ohledu dogma
tickém nedá se Honorius ospravedlniti od těžkých chyb theore
ticko-ňlosoíických a disciplinárně-ofíicielnícb.
Dopustil se za prvně chyb theoreticko-ňlosoňckých. Po té
stránce kritisuje ho dobře Hefele,3) vyčítaje mu zaměňovánidruhu
činnosti s konkretními účinky (ěvsgysí nolvzgónwg) a vůbec in
konsekvenci. Vždyť ani podstaty theologického předmětu nepo
chopil, nebo pochopiti nechtěl, poněvadž odchyluje se od vlastní

otázky dvou nebo jedné působivostic a dokazuje toliko jednu
vůli lidské přirozenosti, čímž monotheletismu nikterak nečelí.
]da dále tímto směrem, porušil Honorius za druhé povinnost
svého úřadu. Z listu Sergiového mohl poznati záležitost eminent
ního významu Postavení jeho žádalo autoritativně rozbodnouti.
Však on schvaluje jednání Sergiovo, které sloužilo více heretikům,
nežli pravoslavným, a zakazuje sám užívání mono- i dyothele
tického výrazu. Ač toto disciplinární nařízení nespadá v obor ne
omylnosti papežské a nemůže býti užíváno za zbraň proti vati
kánskému dogmatu, ač dá se také vysvětliti z klamných informací
Sergiových. jakož iz negativní politiky Říma, zděděné po Ře
hoři V., zůstane přece na Honoriovi vězeti těžká vina, které se
dopustil zanedbáním důležité povinnosti. Lev II ji dobře vysti
hnul. Ba lze projeviti domněnku, že už dřívější papežové, zvláště
sv. Martin na lateránském sněmu v Rímě r. 648, zavrhli po té
stránce listy Honoriovy aspoň implicite s císařskými dekrety,
Ekthesí a Týpem, jimž, objektivně vzaty, cílem svým se podo
baly. Dal by se tak nejlépe vysvětliti podpis sněmovních aktů
římskými posly, o nichž později ještě něco povíme. Ze učenci
směru Baroniova žádné viny Honoriovy neuznávali a historické
dokumenty i s listy Lva II. prohlašovali za padělané, svědčí zase
o mocném vlivu VI. sněmu, tak že výrok jeho chtěli někteří vů
bec zbaviti historické oprávněnosti.
Zbývá objasniti ještě třetí a čtvrtou část naší these:
3. Sestý sněm odsoudil Honoria dle doslovného znění akt
skutečně jako heretika:
1) Hefele, III. 147. — *) Hefele, III. 269. — ') Hefele, III. 137.
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Po třikráte jmenovali ho otcové mezi druhými odsouzenými
beze vší poznámky a v samém listě k papeži staví ho na roveň
Theodorovi faranskému, Sergiovi, Cýrovi atd.
(Pokrač.)

Monismus,novějšímodla nevalné myslících.
Píše Fr. Vaněček.

Z dosud kratince uvedených ukázek ide na jevo:
'1. že Haeckel, apoštol monismu, jenž jest čirý atheismus,
kreslil věci, které neexistují, či že falšoval vědu,
že užíval téhož obrázku pro více věcí a tvrdil, že věci
vyobrazené jsou totožné,
3. že zvětšoval a zmenšoval obrázky dle potřeby, jak se mu
hodilo k jeho tvrzení, a pak činil »matematické vývody: z »da
ných fakta. Proto pozbyl jméno rovnocenného badatele a vtištěno
mu znamení podloudníka.
.
Nejsou tedy věci, která hlásá Haeckel a jeho nevalní mysli
telé věci podepřené vědou, nýbrž vyvrácené vědou. Nemůže také
jimi se dáti vésti ani prostředně myslící člověk.
Haeckel záhady neobjasňuje, ale falšuje.

Hmota a pohyb.
Dobrý Haeckel ve svých »hádankácbc na počátku praví vě
decky: :prostředky a methody, kierých jsme užili při luštění ve
liké záhady, neliší se celkem od čistě věděckého bádání: nejprve
zkušenost, potom vývody.c To jest zcela správné. Nyní se však
podívejme, jak stojí ve slovu.
Co hájí o hmotě a pohybu? Hmota jest nezničitelné a jest
sama sebou »nemá začátku ani konce; jest věčnost.. »jest v usta
vičném pohybu, její neurčitelné přizpůsobování činí vše co bylo,
co bude vždy.: »Pohyb jest jedna z vrozených a originálních vlast
ností hmotyn Tak také cit a vůle patří prý k hmotě.
Zádné dlouhé rozpaky neuvidíme při Haecklovi. Teď však se
tážeme: Kde jsou důkazy? Tvrzením není nic dokázáno. Napřed
zkušenost a potom vývody.
Není ani jednoho experimentu ani jedné zkušeností, která
by to potvrzovala, co hájí starý Haeckel, hlava volných myslitelů.
Předně, kdo může mluviti ze zkušenosti vlastní 0 věčné hmotě?
O věčném pohybu? Věčnost není předmětem zkušenosti lidské!
(Člověk žije jen kolem 70 let !)
Mluví se o »hmotěc, jako by representovala určitou věc. Tu
praví Lord Grimthorpe *) (Origin of the Laws of Nature str. 23):
.Musíme připomenouti, že hmota není jednotka, jako jest stvořitel,
a že mluviti o ní jest toliko řečnické umění, když se ho užívá
k filosofickým bádáním . . . Hmota není nic jiného než souhrn
') Srv. E. Beckett.
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všech posledních částeček neb atomů, které jsou ve vesmíru, aneb
v každé zvláštní masse, s níž se zabýváme . . . Veliký počet atomů
vesmíru ani na million mil nebyl sobě na blízku.: — jinak řečeno
poznání hmoty jest velmi nedostatečné a mnohdy nemožné, proto
lze velmi málo o ní skutečnému vědci říci. Staří mluvili o 4 živlech,
noví mluví o prvcích, jichž počet není stanoven.
Za druhé tažme se zkušenosti, zda hmota má vlastnosti, které
jí Haeckel přiřknulř ]est vlastností hmoty pohyb věčný, má cit
a vůli? Co známe o hmotě? Slyšme ještě jiné muže. Anglický
Haeckel Huxley nemluví tak směle o hmotě. Praví, _že »známe
a hmotě toho tak málo, že nemůžeme říci, čeho by schopna ne
byla. My jsme jisti, že jest, a užíváme toho výrazu pro neznámé
podmínečné příčiny vlastních stavů vědomí:. Tyndall jest ještě
skromnější a dí, že jest to »manifestace Síly naprosto neproba
datelné pro lidského ducha.: (Lay Sermon 143.) Tedy ani stou
penci netvrdí tolik o hmotě jako Haeckel.
Za třetí: co Haeckel praví o hmotě, jest v odporu proti
zkušeností a vědě. Dle Haeckela má hmota či substance vrozenou
vlastnost pohybu. Ale věda a zákon nesmrtelného vědce Newtona
praví, že hmota jest líná t. j. zákon ustálený praví, že hmota
v klidu bude v klidu pořád, dokud ji síla nějaká nepřinutí k po
hybu. Zkušenost ustavičná tomu učí. Na tomto universálně jistém
zákoně spočívá celá filosofie naturální. Zákon vědy fysické docela
odpírá a vyvrací tvrzení Haecklovo, že hmota má vrozenou vlast
nost pohybu. Ne pohyb jest vlastností, nýbrž lenost (Inertia).
Dále tvrzení Haecklovo jest absurdní: pohyb vrozený by
mohl býti jen v jednom směru v daném okamžiku. Hmota neb
atom může míti impuls jen v jednom určitém směru. Kdyby se
pohyb měnil, pak by se rušil.
Za čtvrté, co se týče citu a vůle hmoty, tu třeba říci, že ni
kdo nenašel ani slaboučké stopy také vlastnosti. Naopak všechna
zkušenost učí, že hmota (dokud není vtělesněna v živoucím zvířeti
neb rostlině) jest docela bez života a línál jest to zneužívání vědy
mluviti o vlastnostech hmoty, kterým všecka zkušenost odpírá/
Proto prof. Fait označil také jednání (Properties of Matter %108) slovy
mevěda a lživědu:
(mon-science: apseudo-scimcec).
Tuto nevědu a lživědu v millionech výtiscích roznáší sociální
demokracie a volní myslitelé mezi lidem, který zapomíná při
stránce 80, co stalo se na str. 18, totiž: že musí býti při vědě
napřed zkušenost a potom vývody. Myslící člověk nemůže tedy
nějak přistoupiti k báchorkám monistů.
Týž muž praví dále, že pygmalioni posledního stupně nevědy
vypráví nám, že všechna hmota jest živa aneb má aspoň možnost
všeho života v sobě a tak uvádí živel do vědy, který se nedá srov
nati se základními podmínkami její bytosti. (Cont. Rev. 1878 301.)
Co se týče nerušitelnosti či věčnosti hmaty, tu vědcové mají
po nalezení radia velmi mnohé a vážně pochybnosti.
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Před sto lety Dalton tvrdil, že atom nelze už více děliti.
Dnes již mluví (Sir Crook) o zničení atomů a rozkladu v oelektrony
a hmota se pokládá za odsouzenou ku zničení (Edinb. Rev. 1903
str. 399) a ratie věčnosti, že dokoná jednu revoluci Jako se mluví
o rozptýlení energie, tak se též mluví už o rozptýlení hmoty.
Tak zvaná »radioaktivitaa vedla ku remodelování názorů
0 hmotě. Sotva něco se mělo zajisté, už se to zase zvrátilo.
V témže článku =The Revel of Rhadiumc píše: »Zde skutečně
se setkáváme s neproniknutelným tajemstvím tvůrčí činnosti.<<
Z toho jde, že nevíme o hmotě mnoho a to málo, co víme,
že jest nejisté a pořád se mění. Dále, že, co jistě víme, odpírá
a vyvrací Haeckla docela, čili že Haeckel jest v naprostém od
poru s vědou. Zákon vědy platný nám mluví o hmotě líné,
Haeckel o věčně se pohyijící, zkušenost nám povídá o hmotě
nevědomé a nevolné a necitící, Haeckel bájí o vůli, citu, lásce atd.
Odpor zřejmý mezi vědou a monismem. Na druhé straně zase
třeba konstatovati, že vědecké zákony fysicke jsou úplně vsouladu
s křestanským názorem.
'

Theorie o člověku.
Koruna tvorstva: člověk, dle báchorky monismu povstal
z opice. Věta Haecklova jest na str. 97 jeho spisu a zní: »věta,
že člověk z nižších obratlovců a sice z pravé opice povstal, jest
zvláštní závěr vývodu, který jde z generelního zákona indukční
descendenční theorie s absolutní nutnosti.: Zde tedy jest řečjasná,
až na to, že se hemží cizími slovy. (Haeckel užívá samá cizí slova.)
Tak směle nemluví střízliví vědcové. [ Darwinisté protestují proti
tomu, jakoby učili přeměnu vzniku člověka z opice. Ano oni to
nazývají nepoctivostí, když se jim taký »nerozumc přičítá (Dennert,
Die Wahrheit 127).
Tento nerozum však hlásá v millionech exemplářích náčelník
svob. myslitelů Haeckel. Kterak to dokazuje? Kde jsou členy pře
chodní? Kde jsou články v tomto řetěze rodokmenovém, kterých
musí býti tisíce tisíců? Na tuto otázku nemohli nikdy odpovědíti
nmonistéc. To bylo pro ně osudné! Proto říkali v Anglii této
theorii posměšně »missing links: scházející články! Neměli dů
kazů. jako při »praplozeníc. Konečně našli »missing linku a sice
r. 1891 dne 21. září našel vojenský lékař Dubois —- až na ]ávě —
zkostnatělého opičáka! člověka z opice se vyvinuvšího. Člověk nevěří,
že kopenické kousky lze prováděti jménem vědy v XIX. a XX. stol.
Poněvadž tak důležitý »článek: byl nalezen, také jej vědecky po
křtili nPithecanthropus erectus: (= opice přímě chodící). Vážní.
vědcové ihned pochybovali a znamenali nové vydání »bathybiac
tenář nevalně myslící má dojem, že se našlo něco, co dů
kaz jistojistý podává. Však z té oopičkyc vědecké ihned vy
střízliví, když drobet něco jiného čte.
Nález se stal takto: v r. 1891 našel zmíněný lékař, zařezaný
monista, kousek lebky a jednu zubní stoličku; druhý rok na to
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kyčelní kost asi 15 metrů proti proudu řeky. Více nenašli nic.
Nejedná se snad o celou kostru, nýbrž o 3 kousky kostí daleko
od sebe ležících. Z těch nastrojili fantastové monističtí »opici
přímo chodící: po latinsku a »vědeckuc nazvanou »pithecanthropus
erectus-. Však všichni paleonthologové nejsou tak zpříma praštění
lidé a proto se podívali na tři kousky kostí vědecky (Virchow.
Bumiller, Ranke atd.). Výsledek jest jasný a jednoduchý: Kousek
lebky může býti z opice staré, stolička málo otřena patří nějakému
mladému jedinci a kyčelní kost dle Virchowa jest kostí kariesní
lidskou, následkem kostižera znetvořenou z těchto tří kousků.
z nichž každý na jiném místě nalezen, a jinému jedinci patří, se
strojili ubozí pavědci »opici zpříma chodícíc, které se obdivují
lidé nevalnč myslící.
Při kongressu přírodozpytců, kde se tato donquichotiada
haecklovská přetřásá, udělali na celou věc paskvil: dali na zadní
části jídelního lístku vyobraziti opici v oděvu šviháka, a nad ním
bylo vytištěno
»the missing linka (scházející článek).
Na tak směšný důvod kladou monisté své tvrzení o člověku.
K tak hloupým koncům vede předpojatost a předsudek, který
sestrojí celé theorie napřed a potom ide shledávat kosti po ]avě,
aby z jednoho zubu vyrobil opici zpříma chodící. K tomu nebylo
třeba přece jíti až na Javu.
Bumiller, žák anthropologa Ranke, v II. díle svém »Mensch
oder Affec (1900) praví, že všechno bádání vědecké mluví proti
tomuto tvrzení. Jiný anthropolog Dr. Martin to odbyl v Globu 1895
po zásluze: »takřka veskrz nekritický a povrchní způsob, jak se
docela nejisté, veselé sny přijímají jako pevná skutečnost a dále
se šíří.:

Takých úsudků jest množství veliké. Dokazuje proto i tato
»opičí výprava-, jak bez každého vědeckého podkladu se činí zá
věry a jak lehkomyslně se přijímají a šíří. Takými báchorkami
»nevědyc a »lživědyc poškozují se i školy, v nichž se přednáší
jako vymoženost nejnovější. _Správně pravil Virchow, že podobné
hypothesy do školy nepatří. Skole se tím neprospívá a učitel na
mnoze si škodí. Skutečná udál05t tomu dává za pravdu. Ve kte
rési škole pan učitel nemohl přes sebe přenésti, aby dětem »nej—
novější vymoženostc o původu člověka nepřednášel. Synek jeden
přiběhl udivený domů:" »maminko, maminko, víte, co nového ?c
»Co pak?: táže se matka.
>Čl0věk je z opice,c udiveně sděloval syn.
»Kdo ti to povídalřa
»Pan učitel ve škole.
:Synku,c pravila matka, »je-li matka pana učitele opice, ne
vím, ale tvoje matka není..
Věc se ujala v obecenstvu a říkalo se, že má p. učitel opici
za matku.
Rádce duchovní.

10
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Při podobném jednání »monistůc nebudeme se diviti, když
Haeckla odbývají slovy: »jest to drzá hra s lehkověrností nekri
tického publika laického: Dennert, »Wahrh.c, str. 111. Kdo z vzdě
laných chce sebe zařaditi do publika, s nímž se tropí drzá hra?

Myšlenka a řeč.
Původ myšlenky a s myšlenkou souvisící řeči tvoří nepře
konatelnou překážku všem monistům. Jestli věda nemůže ukázati
dostatečně původ řeči — pak musí upustiti od sestavování růz
ných vývodů. Mezi nejnižším člověkem a nejvýše vyvinutým zví
řetem jest rozdíl nepřekonatelný. Darwin sám (Desc. kap. 2.) praví:
mení pochybností, že rozdíl v tomto ohledu jest nesmírný (enor
mous) i tenkráte, když srovnáme mysl nejnižšího divocha, který
sotva počítá do čtyr, a který neužívá žádných abstraktních ter
mínů pro obyčejnější věci a city, s druhem nejvýše vyvinuté opice.
Rozdíl by zůstal i tehdy nezměrný (immense), kdyby nejvyšší opice
byla civilisovaná tak, jako pes byl civilisován z původní formy
vlka neb šakala.. Darwin se domnívá, že ten nesmírný rozdíl jest
přece jen stupňový a ne věcně rozdílný.
Haeckel už daleko směleji tvrdí, že >zvučná řeč opic jest,
fysiologicky srovnána, průpravou k lidské řeči. Jiný monista, Ame
rikán Garner napsal dokonce knihu o »řeči opiem Co věda tomu
praví?
O té věci nejsou vědci tak jednomyslní, jak by se zdálo.
Třeba rozhodnouti, zda síly našeho ducha, jak se jeví v myšlence
a řeči, jsou jen stupněm na témže řebříku, či zda jest docela něco
jiného — docela jiný řebřík, na němž postupuje člověk.
V tom směru dává právě studium o řeči makavý důkaz vě
decký. Řeč jest spojena s rozumem.
Prof. Max Muller, nejlepší znatel přítomnosti v tomto ohledu,
nazývá řeč řekou »Rubikonemc (kterou překročiti nelze), na jejíž
jedné straně jsou lidé a na druhé zvířata. Jakmile jest rozum lidský
v jedinci, ať už jest prostředek dorozumívací jakýkoliv, on se bude
dorozumívati. Člověk za každé okolnosti si utvoří alfabetu a řeč
třeba z tikání jehly u telegrafu, aneb z lesku zrcadel, a kdyby
měl orgán mluvící jen jako pavián. on nespokojí se s řečí nečlán
kovanou a nerozumnou. Toto nikdy nenajdeme u zvířat.
Bunsen dí: »zvířecí zvuky jsou jeho slepého instinktu vnitř
ního, aneb zjevu světa zevnitřního, vyjádřené strádáním neb uspo
kojením zvířecí přírody a ve všech případech povstávají z pouhé
passivityc (Brit. Ass. of Oxford).
Kdežto rozumná řeč (at zvukem at gestem) se obírá urči—
tými úsudky: »c0c, »prbčc a. »jakc.
š [ence.Theorie o řeči proto“ mají stejný'osud jako theorie o my
Materialisté nemohli nikdy dokázati první krok na přechodu
zvířete v opicí, zvuku ve slovo ani možnost jeho. Proto si po
máhají lehkou výmluvou na milliony let, jemuž má býti vyložen
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vývoj zvířat ve člověka; jako by milliony let mohly nahradit ne
dostatek příčiny k prvnímu pohybu na cestě k pokroku. Žádná
číslice nemůže způsobit logickou nemožnost. _?ak může povstat
rozum z něčeho, co nemá rozumu vůbec) jak může řeč (výraz roz
umu) povstati a vyvinouti se vr oce aneb v millionu letech 2 ne
článkovaných zvuků, které vyjadřují radost. utrpení, žádost? Roz
um se tomu brání. Tomu dal výraz Max Muller, jako praesident
anthropolog. sekce v Kardifu r. 1899:
»Co pokládá Bunsen (pravil Muller) jako skutečnou hranici
mezi lidem a zvířetem? jest to řeč, která jest nedosažitelné, aneb
aspoň nedosažená žádným tvorem, vyjímaje — člověka! Víte, jak
před časem. hlavně vlivem Darwinovým, všechny možné pokusy
se činily, aby se zmenšila vzdálenost, jakou působí řeč mezi člo
věkem a zvířetem, a aby učinila 'se z řeči jen nízká hraniční čára
v duševním vývoji člověka a zvířete. Vyžadovalo to odvahu svého
času státi proti autoritě Darwinově, ale dnes všichni váz'nz' my
slitele' srovnávají se s Bunsenem, že žádné zvíře nedospěla k tomu,
co my nazýváme rozumnou řeči. na rozdíl od hrubého výrazu bo
lesti neb radostí . . . Dosud, jestli se věda opírá o pouhá fakta,
zůstává faktem, že žádné zvíře nenašlo, co my nazýváme »řečc,
a my jsme v plném právu. když jsme na straně Bunsena a Hum
boldta proti Darwinovi a Romanesovi (a Haeckelovi), že jest rozdíl
speciňcký mezi člověkem a všemi ostatními zvířaty, a že tento roz—
díl spočívá v řeči, jako výraz toho, co Řekové nazývali »Logos: —
(rozum).
Někteří chtěli tvrditi, že řeč vytvořila razum, kdežto opak
jest pravdivý, že rozum vytvořil řeč, jako sluneční světlo, když
jde skrz hranol skleněný, působí vidmo. Humboldt správně pravil,
že člověka dělá člověkem řeč. ale aby mohl nalézti řeč, musí už
člověk býti člověkem. Mám úplný průkaz, že dříve než se najdou
prostředky pro vnitřní výraz, už čeká duševní slovo (verbum men
tale) a bez toho by nemohla povstati rozumná řeč, jako nemůže
růsti jablko bez jabloně.
Průkazem tohoto faktu zjištěného jsou osoby, které od
mládí svého zbaveny byly sluchu, řeči ano izraku a nemohly
naprosto se řeči naučiti pomocí sluchu neb zraku. Takových osob
jest více. Uvádím toliko slečnu Helenu Kellerovou.') jiné příklady
') je to 24 letá slečna, jež přišla na svět slepá a v útlém věku ztratila
sluch, jest tedy slepá a hluchoněmá. Na ni ukázalo se, co dovede umění vy
chovatelské spojené s trpělivostí. Dáma tato rozumí trojí řeči, totiž čte a
vyjadřuje se v nich písmem. Podobný div výchovy byl vykonán též ve kte
rěmsi klášteře francouzském od milosrdných sester. Nelze ani nastíniti ne
sčíslné obtíže, aby dítě slepé a hluché naučilo se rozeznávati předměty a pak
i pojmy nejrůznějších věcí, vyslovování hlásek, celých slov a pak i vět. Helena
KellerOva byla kromě toho povahy popudlivé. Největší zásluhu o ni má Michael
Anagnos, ředitel ústavu slepců v Bostoně, na nějž se byl otec Heleny obrátil.
Zde již před půl stoletím podařil se pokus s výchovou hluchoslepé dívky
Laury Bridgmanovy od prvního ředitele ústavu dra Samuela Howe. Myšlenku
tuto ponejprv pronesl abbé Sicard, zakladatel ústavu pro chluchoněmé ve
Francii, jenž problém tento prohlásil za možný k provedení i přes to, že
materialistický filosof Lamettrie označil jej za nerozřešitelný. — Musí se
*
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toho druhu jsou Laura Bridgmanova, Marta Obrechtova, Marie
Heurtinova, která narozena slepá a hluchá, a tedy zbavena byla
možnosti osvojiti si vědomosti, které si pomoci jmenovaných
smyslů získávají. Výtečným a trpělivým vedením pomocí jediného
hmatu osvojila si vzdělání znamenité. Jediný hmat postačil, aby
rozum začal pracovati a se vzdělávati. »Uvězněná duše,: jak byla
nazývána, pokračovala ve vzdělání všem tak, že dospěla na stupeň
vzdělanosti svých zachranitelů, kteří ji trpělivě vzdělávali dále.
(Více o tom píše Mívart »Origin of Human Reason str. 166) a
Louis Arnould »Una áme en prisonc.
Marie Heurtinova vychována byla ve velmi bystrou a vědy—
chtivou ženu, u níž nedostatek smyslů působil, že byla tím více
vnitrně sebrána a silna.
Miss Kellerova dostoupila vzdělanosti vyšší ve své slepotě,
hluchotě a němotě než mnozí, kteří všechny tři mohutnosti mají.
Darwin líčí, jak nejzanedbanější divoši ze Terra del Fuego
stykem kratičkým v Anglii dali překvapující doklady pokroku
všelikého.
Zde jest makavý důkaz rozdílu mezi člověkem a zvířetem!
Nenašlo se pokolení lidské, které by nemluvilo, a nenašla se raga
zvířat, která by byla schopna řeči rozumné. To jsou fakta. Fakta
opravňují toliko činiti vývody vědecké.
Na jedné straně vidíme bytost lidskou zbavenou tolika smyslů
a pomocí nejnižšího smyslu vyvinouti se na stupeň vzdělanosti
učitele svého. Na druhé straně nelze uvésti ani jediný fakt, kde
by nejbystřejší zvíře mohlo pronésti rozumnou větu. Podotknouti
sluší, že mluvící orgány jsou u některých zvířat lépe způsobilé
k řeči než u samého člověka (Ranke Der Mensch. Str. 608) a přece
nemůže mluviti. protože k rozumné řeči nepastačz'jen dobrý mlu
vícz' orgán, nýbrž také myslící rozum, který rozumně mluvícího
Orgánu používá. Varhany a varhaník jsou zdařilým porovnáním,
kterého užívá Vosen. Nejlepší varhany nestačí pro dobrou hru, bez
dobrého varhaníka.
Ale dobrý varhaník dovede i na chatrných varhanách hrát
a dovede je spravit.
Pseudovědci béřou útočiště k bajkám, kterými chtějí vysvě
tliti původ řeči. Některá z opic před dávnými tisíciletími užila
svéh) zvuku. aby dala výstrahu a tak se stal zvuk — slovem
výstražným — atak to pokračovalo asi dále, až zde byl »bomo
sapiens- : člověk. Takové řeči o opicích mluvících, které na
doznati, že Helena Kellerova od útlého mladi jevila znamenité nadání. již
roku 1889 byly ve Vídni listy Heleny Kellerovy, tehdy teprv devítileté, na
výstavě slepců ukazovány. Pan Anagnos nazýval ji tehdy: můj roztomilý
malý miláček. Pamětihodué jest, že u Heleny K. vyvinul se nový smysl, ro
zeznávati zvuk ze chvění anebo i otřásání zvukových vln podle dojmů na
tváři. — (Známo, že hluchoněmí tančí dle taktu při hraní na basu. Patrně
nástroj ten působí největší chvění vzduchu v uzavřené mistnos ti. Nejtěžší
úlohou jest ovšem naučiti hluchoněmé adokouce ještě slepé mluvě, kterouž
se jim teprv zotvíraji poklady liJskěho ducha. Miss Helena Kellerova, tak
již bylo uvedeno, zná trojí řeč.
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zvali »hamo alalusc (člověk bez řečí) aneb »pithecoidc*) (člověk
opici podobný), to jsou všechno jen smyšlenky. Nikdo takové
»homo alalu50, »pithecoidc neviděl, kostí nenašel, než v knihách
monistů. Tím jest tvrzení jejich samo sebou vyvráceno, poněvadž
věda jen z fakt může dělat důsledky, ne však z »homo alalus- a
,pithecoidc. Řeč a s ní spojená myšlenka vyvrací opičí tvrzení

monistů, Fakta nezvratná jsou:
1. Zádné
umné řeči.

zvíře nedospělo

při největší péči člověka k roz—

2. Nejzanedbanější divoch rychle postupoval ve vzdělání.
3. Nejzmrzačenější člověk (bez sluchu, zraku, čichu) pouhým
hmatem, výchovou vzdělán, vycvičen v řečích a pod.
4. Milliony let nemohou vysvětliti vznik. Kde jest schop
nost k řeči (rozum). tam řeč se dostavuje sama, kde není,nemůže
se ani'millionem let nahraditi.
Uplné íiasko monismu — ze stanoviska vědeckého.

Vůle.
Známý Du Bois-Reymond klade na sedmé místo záhad vůli svo
bodnou a praví, že asi nikdy nevysvětlíme toto tajemství. Docela
jinak mluví Haeckel, pro kterého není žádného tajemství: »Svo
boda vůle není předmět pro kritické a vědecké bádání, ona jest
pouhá smyšlenka, založená na klamu, a nemá žádné reální exi
stencen Tak se mu hodí do jeho krámu. Kde jsou důvody proti
vůli svobodné? Jediné tvrzení, že prý okolností a 'dědičnost pů
sobí v jedince. Aby se to zdálo hodně učené, dá se tomu řecké
jméno, kterému málokdo rozumí a tak jest vědecký plášt pro
hloupé tvrzení hotov.
»Ontogenie učí nás rozuměti evoluci v jednotlivém dítěti.
Phylogenie zjevuje nám historický vývoj vůle v mezích našich
obratlovců předků.: Tato učená věta vypadne hrozně hloupě,
když na místě řeckých slov dáte co znamenají. Ontogenie zna—
mená vznik neb vývoj (Genesis) jednotlivce, phylogenie vznik
tagy. Hotová pohádka očervené karkulce. >Vývoj jednotlivce nás
učí vše o vývoji jednotlivce, a nauka o vývoji ragy nám povídá
vše o vývoji tagy. Obyčejný nemyslící čtenář domnívá se, že jest
v tom něco učeného a zatím jest to jen snůška jmen, jimiž se
má zastříti hloupé tvrzení.
0 vůli mají jak filosof tak obyčejný člověk stejné prostředky
k posouzení.
Poslední a hlavní důvod o svobodě vůle jest vlastní člověka
zkušenost. Filosofové mohou o tom mluvit co chtějí, ale to mlu
vení hodí se jen na hloupou kathedru, v praktickém životě každý
ví a jest přesvědčen, že on i jiní (a tito zejména) jsou zodpovědni
za své skutky. Nikomu nenapalne říci: ten člověk musí tak jed
') Tací tvorové mají pro přirovědu tutéž cenu jako mluvící lev, med
věd v bájkách Aesopových.
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nat, protože molekuly a atomy v něm tak se seskupují, že musí
býti taký výsledek. Všeclma theorie může býti proti svobodě
vůle, přece všechna zkušenost jest pro ni. Doktrině o nucení
vůle nikdo nevěří. Kdyby mi někdo dával důkaz, že nevidím a já
bych mu snad nemohl odpovědít na jeho důkaz ihned, budu míti
za to, že nemám — oči? Budu věřiti svým očím a své zkuše
nosti, či řeči, která odporuje mé zkušenosti?
čemu pak jest tedy všechna výchova, když by nebylo
vůle svobodné K čemu všechen rozkaz a zákon? K čemu trest
a odměna?
S takými věcmi se nesmí dělati nevědecké pokusy, ty se
vymstí na národě, který si s nimi zahrával.
Když se vše děje nutně bez účinku vůle svobodné, k čemu
jaká námaha, práce, sebezapření?
K tomu všemu smělému tvrzení, že vůle, duše, smýšlení atd. jest
všecko jen chemický proces, nutný, třeba dodati, že sám vynálezce
této báchorky vyznává, že o všem tom vědecky nelze dokázati
ničeho. Píše ve svém »vyznání víry- str. 19.: »Ač monismus jest
s jedné strany pro nás nevyhnutelný a základním pojmem vědy
a na druhé straně uvádí všecky zjevy bez výjimky na mecha
nism atomu, my musíme přece dosud připustit, že nemáme vůbec
prostředků učiniti si uspokojivý pojem o exaktní přírodě těchto
atomů a jejich poměru ku vesmír plnícímu étheru. Chemie už
dávno redukovala různé přírodní substance na kombinace po
měrně malého počtu elementů . . . však ve všem tom dosud ne
mdme dalšího. světla a skutečné přírodě těchto původních atomů a
jich původních energiíc.
Myslící člověk by tedy čekal, že se učiní vědecký závěr
takto: Poněvadž o základě nevíme ničeho, ani o přírodě atomů
ani o jich energiích, tedy přestává vžechen disput vědecký a
musíme zyznati, že o tom nic nevíme.
Ač o tom ničeho věda dosud neví, jak doznává náčelník
monismu, přece tvrdí, že vše jest jen chemický proces atomů a
energii, kteří jsou vlastně jedno._ Jsou to dvě jména pro jednu
věc. Ty mají v sobě pohyb a život a působí nutně.
Není tedy žádnou zásluhou býti Janem jako není vinou býti
Herodiadou, jest to vše »vývojc nutný a chemický. Rozparovač
Jack a Caesar to jest tedy jedno. Není rozdílu dobra a zla,
Není také rozdílu mezi pravdou a lží. Jestli vše jest výsled
nicí nutného procesu, pak myšlení každého člověka jest tak ne
vinné jako barva jeho vlasů a očí.
Jestli Haeckel nazývá monismus svrchovanou moudrostí
a jiní (Paulsen, Cliwolson, Kalvín, Agasiz, Wiegand atd.) nazý
vají monismus svrchovanou hloupostí, pak jest to vše výsledkem
nutným ——chemického procesu! Jest to výsledek a výrok týchž
úst, která hlásají prvotní zásadu. Taková »moudrostc ovšem se
rovná čiročiré hlouposti.
Odpor spočívá též v následujícím. Když vše se děje nutně
jako se vůz železniční pohybuje dle kolejí položených, k čemu
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snahy lidi získat myšlence některé; člověk by vtom monistickém
učení jednal nejlépe, když by se plženechal »zákonu hmotyc. Zlé,
dobré, lež a pravda jest jedno. Dospívají monisté ku výsledku
své ňlosoňe, který charakterísoval sv. Pavel v listě k Římanům:
»Pravíce se býti moudrými — blázny učinění jsou.<

Myšlenka
jest dle Haeckela a nohsledů jen chemický proces, nejiný než jako
jest žluč, moč a pod. Citovati dlouze z Haeckela jest ztráta místa.
Však vědcové nesoudí tak jak Haeckel. Světový anatom Hyrtl ve své
rektorské řečive Vídni vzal si materialistický názor monismu na mušku
a ukázal, jak mělký jest a že nelze vysvětlovati výměnou látek ži
vot duševní, který jest docela něco jiného než pouhý chemický pro
ces. Pravil (»Die mater. Anschauung unserer Zeit<<):»což nepodléhá
kombinace hmoty, z níž podstata mozku jest složena, ustavičnému
obnovování se? Kterak má hmota, jež jest lupem věčné výměny
souviseti s trvalými zjevy duševními? Kterak by byla možna jea'
nota sebevědomínašeho »jác, kterak by byla možna vzpomínka, kterak
pamět, která tím, že zachovává představy a pojmy, tvoří obsah
všeho myšlení a ztělesňuje je ve smyslném výrazu řeči; kterak by
se mohlo státi, že čím více do ducha béřeme, tím snáze každý
nový přírustek nabývá místa, když molekuly mozku, které přijí—
mají vjemy a mají je zachovati, když tytéž molekuly vystupují ze
svých spojení a vylučujícímí ústrojí těla vrací se do neorganické
přírody, z níž na krátkou dobu užívání byly vypůjčenyřc Výtečný
anatom makavě dokazuje nesmysl materialistického monismu. Když
ty molekuly a atómy v mozku pořád se vylučují a mění (každých
sedm let), kterak se může stát, že starý člověk se rozpomíná na
své mládí a mužný věk, a cítí se, že jest v něm totéž »jác, které
v mladých letech chodilo do školy, v pozdějších do práce a ted
se chystá do hrobu, když ty molekuly v něm jsou už dávno jiné
než byly v mládí, když skákal, a dnes, když se vlečel Tedy jest
něco jiného v člověku než jen hmotné molekuly — jest v něm
i duchovní já. Není jen hmotný člověk — ale i duševní. Hyrtl
z výnosu své »Anatomiec založil sirotčinec v Modlingu nákladem
čtvrt millionu zlatých a při odhalování poprsí v universitě řekl:
»To jsem učinil ne abych se pošetile chlubil, což nebylo nikdy
mým způsobem, ale proto, že jsem nezapomněl na slova, která
jsem v Písmě sv. četl a znova vždy čítal: což dobrého jste nej
menšímu z bratří mých učinili. chci přijmouti, jakoby mně jste
učinili. A jestliže mne zbožná vzpomínka mého mládí klame, pak
bloudím rád a nestrpím, aby mi kdo ze smrtelníků tento blud
vyrvalc. Kdo báchorkám Haecklovým propůjčil sluch, uvažuj
o tomto vyznání našeho světového anatoma a dobrodince, který
s vědeckého stanoviska vyvrací materialismus jako nemožný a sobě
odporující.
(Dokonč)
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Drobné zprávy.
Věcná souvislost fakulty theologlekě s ostatními fakul
tami._ Napsal Phdr. Eugen Kadeřávek. V brožuře, r. 1894 vydané, dokázal
s isovatel, nepřihlížeje k dějinám universit, že theologie katolická má čtyry
v astnosti, jež jí právo nepopiratelně zabezpečují, býti předmětem učení uni
versitního, že jest vědou pravou a pravdivou, vědou, která má platnost vše
obecnou, vědou, která společnost lidskou vzdělává a zdokonaluje. vědou,
která společnost lidskou blaži. K této brožuře, která má název: leealogz'e
kataliekd předmětem učení unz'vern'tm'lta, podává letos v Křextžmrkť Škole
doplněk, ve kterém z filosofie křesťanské a z učení víry katolické dokazuje
pátou vlastnost: Věcná „musil-lostfakulty thealagiekť : artatnímz' fakultami.
Na konci tohoto doplňku uvádí tři závěrky: 1. je tedy věcná souvislost mezi
theologií katolickou, na fakultě přednášenou s ostatními fakultami. Proto by
byla universita bez fakulty theologické kusou, nedokonalou, neúplnou, ne
byla by universitou. 2. Theologická fakulta katolická jest jakýmsi tmelem,
jenž spojuje všecky fakulty v jeden organický celek. 3. Theologická fakulta
katolická jedná o filosofii pravé a nadpřirozeném náboženství pravém, jež
jsou zřídlem, živitelem a ochráncem věd, na universitě pěstovaných. Toto
delší pojednání vyšlo ve zvláštní brožuře. Obě brožury těší se ze svolení
nejdůst. arcib. Ordinariatu pražského a nejdůst. řádových představených.

LISTY HOMILETICKĚ.
Neděle lll. po Zjevení Páně.
»Muži, milujte manželky své, jakož
i Kristus miloval církevc Efez. 5. 22.

Uvažovali jsme minule, že Pán ježíš povýšil manželství za
svátost; nebot dle učení sv. Pavla je manželství velikým tajem
stvím v Kristu a církvi; ono jest obrazem spojení Krista s církví,
jak týž sv. apoštol učí; spojení Krista s církví působí ale posvě
cení církve skrze posvěcující milost boží, proto musí též spojení
muže se ženou neboli manželství spojeno býti s vnitřní milostí
boží. Láska Kristova byla cirkvi pramenem milostí, tudíž manžel
ství jest svátostí, za kterou také vždycky od svatých Otců a všech
církví východních považováno bylo. Dnes chceme uvažovati apa
vinnostech manželů.
a) Vzájemné povinností manželů 73—025:
láska, věrnost, pomoc.

Pojednání.
1. Bez lásky není vůbec žádné spojení možné, tudíž také
manželství ne, které jest nejužším ze všech pozemských spojení.
Nezbytnost lásky z manželství dokazují slova: Opustí člověk otce
svého i matku, a přidrží se manželky své: a budou dva
v jednom těle. Tato láska má býti ještě vroucnější od toho času,
ve kterém se manželství obrazem spojení Krista s církví a svátostí
stalo.
2. Vstupováním do stavu manželského přejímá se povinnost
k nezlomné věrnosti až do smrti. Ona zavazuje neien ku vzájem
nému Spolužití, nýbrž staví též náruživostem hráz, poněvadž usta
vičně i nečisté žádostí zavrhuje, o kterých mluví deváté přikázání
boží. Kristus miluje církev od prvního dne svého spojení s ní až
do konce světa.
3. Vzájemná pomoc, podpora, sdílnost ve všech poměrech
bude tam, kde spojuje srdce láska křesťanská. Mají--li věci pozem
ské vždycky vésti k nebeským, majt se tím více manželé vzájemně
powěcovati, poněvadž je manželství samo tak svaté. Svaté je svým
původem, kterým jest Bůh; svaté jest ve svém vzoru, ve spojení
Rádce duchovní.
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Krista s církví; svaté jest svým účelem. kterýž jest: rozmnožiti
zástupy vyvolených v nebi; svaté jest co do účinků, kterýmiž jsou
hojné milosti boží.
b) Společnou povinnosti manželů jest předevšim vychovali
dětí v nevinnosti a ba'zni boží.
Nábožní rodičové považují své děti právem za dary boží, za
klenoty drahocenné, jejich péči svěřené, které mají vychovávati
pro nebe. Sv. Pavel praví: Zena bude spasena narozením dětí,
jestliže setrvá u víře a lásce a v posvěcení se střízlivostí. 1. Tim.
2. 15. Spojení Krista s církví má za účel vychovávati pokolení
svaté, a poněvadž jest manželství obrazem tohoto spojení, má též
za účel vychovávati svaté; veliký vliv na dítě má zvláště matka.
]e-li sama nábožná, pak vštípí též svými slovy a příklady nábož—
nost dítěti. Vzpomínka na nábožnou matku nevymizí nikdy z duše
dětí a bude je, i kdyby pobloudily, ustavičně k obrácení napo
mínati. Rodičové mají vždycky o to dbáti, aby děti ani doma od
čeládky a jiných lidí, ani v cizině nic špatného neviděly a nesly
šely. Také nemají rodičové dětem příliš důvěřovati a je sobě sa
mým ponechati, nýbrž mají ve dne i v noci nad nimi bdíti, aby
jedno druhého nepokazilo. Tím více mají se rodičové chrániti, aby
z neopatrnosti ničeho před dětmi nemluvili a nečinili, co by je
později, až přijdou k užívání rozumu, ku zlému drážditi mohlo.
c) Žena ma' muže olz'ti, poslouchali, a ma' býti k němu
úslužna'.
1. Sv. Pavel praví: Manželka ať se bojí muže svého, Efez.
5. 33., poněvadž muž zastupuje místo Krista, proto má ho ctíti,
jako ctí církev Krista.
2. Úcta se ukazuje poslušnosti Sv. Pavel praví: Jako církev
poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým poddány buďte ve
všem. Tuto poddanost odůvodňuje již příroda, dle níž slabší jest
závislé na silnějším, méně rozumné na rozumnějšim; odůvodňuje
ji prvotní hřích, který vyšel od ženy; odůvodňuje ji poměr církve
ku Kristu, která je vzorem ženy jako je Kristus vzorem muže.
»Muž je hlava ženy, jako je Kristus hlava církve,: praví sv. Pavel
k Efez. 5. 23. Odporuje-li to, co muž chce, vůli boží, pak nemá
žena muže poslechnouti, nebot vždy a všude plati: Boha sluší více
poslouchati nežli lidí.
3. Zena má býti muži úslužna', poněvadž ji Bůh sám muži
dal, aby byla družkou jeho života, jeho pomocnicí, lásky plnou
společnicí ve všech námahách. Tato tichá úslužnost byla tajným
prostředkem, kterým sv. Monika, matka sv. Augustina, výbuchy
zlosti svého ještě pohanského muže Patricia krotila. Říkávala: Vi
dím-li, že je muž rozzloben, mlčím a prosím Boha, aby mu dal
trpělivost. Poznena'hla se povaha jeho změnila, a ona se dočkala
té radostí, že byl z něho dokonalý křesťan.
Zena má se také starali o domácnost, která jest jejím svě
tem a vhodným působištěm pro její schopnosti, a v níž jí také
milost boží pomáhá.
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d) Muz' má se ženou laskavě zacházeli a o ni se starali. jak
napomíná již sv. Petr 1. Petr 3. 7. Muž jakožto hlava ženy a ro
diny má se také starati o časné blaho jejich. Kristus stará se
o církev nejen tím, že za ní i svůj život obětoval, nýbrž že ještě
pořád nebezpečenství od ní vzdaluje, a že živí děti její nebeskou
milostí, ano svým vlastním tělem a krví. »Muží, milujte manželky
syé, jakož i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni.:
Uzké spojení mezi mužem a ženou ukládá mu za povinnost, aby
se jak o ni tak o sebe staral. »Kdo miluje manželku svou sebe
samého miluje,: praví sv. Pavel, Efez. 5 28., a opět praví: »Žádný
zajisté nikdy těla svého neměl v nenávisti: ale krmí a chová je,
jako Kristus církev. Efez. 5. 29. Hlava dává tělu jen to, co mu
prospívá, ne ale, Co mu škodí; tak má také láska mužovakženě,
jakožto k svému tělu, a péče o ni býti rozumná.
e) Od pamšenz' manželské věrnosti ma' manžele odstrašitz'
jednak velikost tohoto zločinu, jednak zkaubne' následky jeho.
Bůh ustanovil v Starém Zákoně u židů na cizoložství trest
ukamenování. »Ať smrtí umrou i cizoložník i cízoložnice,< praví
Bůh v 3. Mojž. 20. 10. Ale nejen u židů, nýbrž i u jiných ná
rodů byl na cizoložství ustanoven trest smrti. Dle zákonů římských
mohl muž svou nevěrnou ženu libovolně potrestati. U Egypťanů
dostal cizoložník tisíc ran bičem; cizoložnici byl uříznut nos. První
křesťanský císař Konstantin Veliký ustanovil na cizoložství trest
smrti mečem. ještě za císaře Karla V. bývalo cizoložství někdy
trestáno smrtí.
Hrozně jsou již přirozené následky cizoložství. Prozradí-li se,
maří navždy štěstí manželské, maří vzájemné dobré dorozumění
anebo snad docela vážnost rodičů, jíž je k výchově dětí třeba, a
pokrývá vinníka hanbou. A i kdyby se podařilo zločin zatajiti,
utrpí přece vřelý poměr manželů k sobě, poněvadž je srdce jinde,
anebo poněvadž nepokojné svědomí na místo dřívější veselosti ne—
vrlost a zasmušilost posadí. jak často vedlo cizoložství k zavraždění
manželů anebo dítekl
ještě hroznější jsou nadpřirozené následky. Často trestá Bůh
tento hřích zvláštními pohromami. Hřích Davidův měl v zápětí
řadu trestů božích; horším neštěstím ale je, že člověk, který jed—
nou prolomil hráz věrnosti, snadno čím dál tím hloub do této ne
pravosti zabředá, odkud je návrat velmi těžký. jisto jest ale, že
kdo s tímto hříchem umírá, na věky zatracen bude. »Nemylte se
—praví sv. Pavel—cizoložníci královstvím božím vládnouti nebu
dou.: 1. Kor. 6, 9.
'
Ohledně přípravy nejlépe říci, co praví sněm Tridentský:
Církevní sněm Tridentský, sessí 24. cap. 1., napomíná ženicha
a nevěstu, aby se před oddavkami upřímně ze svých hříchů vy
zpovídali a nábožně přijímali. Kdo přijímá svátost stavu manžel
ského ve stavu těžkého hříchu, dopouští se svatokrádeže, a kdo
ve zpovědi nějaký těžký hřích schválně zamlčuje aneb lítosti nemá
a pak nejsvětější svátost a svátost stavu manželského přijímá, ten
dopouští se trojí svatokrádeže. jakých milostí v stavu manželském
*
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se mohou nadíti ti, kteří vstupují do něho s trojí svatokrádeží a
proměňují podávané prostředky spasení v jed?
Dle obyčejného mínění oživuje sice opět milost svátosti stavu
manželského po odstranění těchto tří svatokrádeží upřímnou a
kající zpovědí, avšak každý nahlédne, že znesvěcení tohoto velikého
tajemství, jak sv. Pavel stav manželský nazývá, škodlivě působí a
že je hříchem smrtelným. (Wilmers S. ]. Lehrbuch d. Religion)

Závěrek.
Moji drazíl Nevcházejte do manželství lehkomyslně, nýbrž
s rozvahou, nebot vstupujete do něho na celý život; nehleďte při
volbě osoby, s níž v manželství vstoupiti míntte, jen na krásu a
peníze, ale také na to, je-li ctnostná a pracovitá. Nedlážděte cestu
k manželství hříchy nečistoty a hýřením, nýbrž připravujte se
k němu životem bezúhonným, upřímnou a kající sv. zpovědíaná
božným sv. přijímáním, pak můžete doufati. že dosáhnete milostí,
které Bůh se svátostí stavu manželského spojil. Amen.

Neděle Ill.po Zjevení Páně.
dest víra náboženská hanbou?*)
Amen, pravím vám, nenalezl jsem tak
veliké víry v Israeli
Mat. 8 1

jak chválí Spasitel v dnešním sv. evangeliu setníka pro jeho
víru! Amen, pravím vám, nenalezl jsem tak veliké víry v Israeli!
A proto, že setník věrou vynikal, odměnil ho Pán Ježíš a služeb
níka mu uzdravil. Poznáváte z toho, že víra je ctnost záslužná.
Však co dím: Ctnost záslužná? Nezáleží na ní mnoho, ba skoro
všechno? Netvrdíme sice jako protestanté, že samotná víra ospra
vedlňuje člověka, ale dobře víme, jak veliký důraz božský Spa
sitel na víru kladl. On sám pronesl ta těžká, závažná slova: »Kdo
neuvěří, bude zatracena, Mar. 16, 16, a jeho apoštol svatý Pavel
prohlašuje: »Bez víry nemožno jest Bohu se líbiti.c Zid. 11. 6.
A proto církev naše učí, že víry je ke spasení nevyhnutelné třeba;
člověk jest stvořen pro nebe, pro cíl, který jen věrou může po—
znati a cíle toho může jen životem dle víry dosíci. Proto víra je
nevyhnutelně nutna.
Nic není ale našemu osvícenému věku tak protivno, 'tak
obtížno jako víra, víra náboženská. Zapřisáhlí nepřátelé Boha a
víry rozsévají ďábelské semeno nevěry; posměchem a tupením
víry, zlehčováním pobožností a posvátných obřadů, hanobením
služebníků církve hledí zviklati slabé duše, zoškliviti lidstvu nábo
*) Hlavní prameny: Dr. Ant. Leinz Apologetische Vortráge Herder,
1906 Dr. Theod. Deimel, ZitatemApologie, Herder, 1904 P. Alb. Schach
letter O. S. B., Der »Diskussionsabendc des Freidenker-Kongresses. Prag,

1907. —
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ženství a víru, a musíme s politováním přiznatil, že zhoubné dílo
jejich se jim daří. Někteří, neznajíce ceny víry, odkládají ji jako
věc nepotřebnou, podobají se člověku, který nalezl drahocennou
perlu, ale nepoznal jí a odhodil. ]iní neodkládají síce víry. ale
nechtějíce býti považováni za zpátečníky. neosvícené, jen potají
se k ní hlásí — jako Nikodem; potají, v skrytě ji vyznávají,
ale stydí se veřejně k ní se přiznati. A přece víra, kterou nábo
ženství žádá, není hanbou, ale ozdobou člověka. Není hanbou
býti členem spolku, který členům svým různé pomoci skýtá, a
to tím méně, čím více již dobrého vykonal, čím více jest rozšířen
a čím déle trvá. Není hanbou býti členem armády neb pluku,
který několik set let již trvá a jehož sláva zpečetěna krví padlých
vojínů na mnohých bojištích. A hlásiti se k té víře, k té církvi,
která vítězně přetrvala věky, pro kterou milliony mučedníků nele
nili klásti své životy, mělo a mohlo by býti hanbou?
Kdyby nebylo jiných pohnutek, než tyto dvě, stačily by,
aby rozšafný člověk víře se neodcizoval a za ni se nestyděl. Ale
naše náboženství i rozumnými důvody přesvědčuje nás o tom, že
náboženská víra není ani ponížením, ani hanbou pro člověka.
Dnes vám to chci šíře vysvětliti. Věnujte mi svoji pozornost.
1. Vžijme se do života školních dítek. Dítě věří učiteli, že
vše, co ten mu vykládá, je pravdou, má a přijímá slova jeho za
pravdu. [Odtud vzniklo u Římanů přísloví: iurare in verba ma
gistri, t.j. děti by přísahaly na to, že slova učitelova jsou pravdou,
a u eků řikali: »autos efa,< t._j. učitel Pythagoras tak řekl a
proto to musí býti pravdou.] Ctenář věří knize dějepisné, že
bitva na Bílé Hoře byla dne 8. listopadu r. 1620 a že začala
záhy po poledni. Čtenář sice při tom nebyl, ale přece tomu věří.
Manžel věří manželce, že mu zachovává věrnost; pán služebníku,
že ho neotráví; kdo odevzdává psaní poště, věří, že bude dodáno;
dějepisec věří pramenůml z nichž čerpá; soudce svědkům, jež
předvolal; panovník svým rádcům; nemocný lékaři; kupující pro
davači; představený úřadu svým podřízeným, zkrátka: v obchodě
i v úřadě, ve škole a při studiu, v domácími společenském, sou
kromém i veřejném životě je třeba víry. Tato víra je př rozena a
nutna. Jet naprosto nemožno, aby člověk sám ze sebe všecko
věděl, o všem sám se přesvědčil, sám všeho se dopátral — a
proto musí se podrobiti vážnosti jiného, který mu o těch věcech
zprávu neb svědectví podává. Tak smýšleli všichni rozumní lidé.

Seneka, pohanský mudrc, napsal: »Nejvíce věcí zná člověk
věrou.<
-Bez víry padá dějepis, padá přírodověda, padá věda lékař
ská, ano i styk rodičů s dětmi,: řekl dějepisec Hugo Grotius.
Co by zbylo ze vší naší vědy, kdyby víra ve věrohodnost
výroků jiných lidí odpadlaPc zvolal přírodopisec Feulzner.
Není-li ale hanbou pro člověka vím přirozená neo pozemská,
která se týká vespolného žití, není-li hanbou, věří-ličlověku, který
jest leckdy nespolehlivý. omylný. někdy i schválně oklame, proč
by měla býti hanbou vím náboženská, která se týká našeho po
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měru k Bohu? Proč by mělo býti hanbou, proč by mělo býti
nemoudrým věřiti v bytost vyšší, neviditelnou, která je_pravda
sama a ani mýliti se, ani klamati nemůže? již sv. Pavel, Zid. 11,
6, napsal: >Kdo k Bohu přistupuje. musí věřiti, že Bůh jest, a
že těm, kteří ho hledají, odplatitelem jest.c Zádá tedy víra v Boha
víru náboženskou; jest ale rozumná, není hanbou? Poslyšte!
II. a) Kdyby někdo z vás chtěl vyjíti z domu ven a vidí
s okna, že lidé chodí s otevřenými deštníky. Zcela správně soudí,
že prší. A nestydí se věřiti svým očím, věřiti jiným lidem. Každý
řekne. že jedná rozumně, když všem, kteří venku jsou a s roz
taženými deštníky chodí, věří, že prší. Kdyby jenom jeden člo
věk deštník otevřený měl, mohl by říci: tomu nevěřím a mohl
by vyjíti z domu bez deštníku. Když však všichni lidé stejně
deštník roztažený mají v ruce, je přirozeno, že jim víru přikládá.
Pohleďme ale kamkoliv chceme, obratme se ku kterémukoli
národu, kteréhokoli dílu světa, kteréhokoli času, co shledáme?
Uvidíme, že celí národové a pokolení, ano celé lidstvo ve vyšší
bytost duchovou, v Boha, věří a jej ctí.
Pohanský mudrc, státník a řečník Cicero, znal celý takřka
tehdy známý svět, seznámil se s četnými národy a podmanil si
je a muž ten napsal: »Zádný národ není tak surový a divoký,
aby v Boha nějakého nevěřil, třeba by bytosti jeho nepoznával.:
Dějepisec starého věku Plutarch svědčí: »Viděl jsem města
beze zdí, bez. zákonů, bez mincí, bez písma, ale žádného města
jsem neviděl bez nějakého Boha, oběti a modlitby-, t. j. bez ná
boženské víry.
Sme/ža, filosof, prohlašuje: »Všichni lidé mají jakousi známost
bohů a není 'pražádného národa, který by tak hluboko v mravích
a zákonech poklesl, aby v nějaké bohy nevěřil.c*)
Co tak mnozí rozumní lidé každého času, všude a stejně
uznávali, to přece nemůže býti bez příčiny, ale musí něčím sku
tečně jsoucím (existujícím) podmíněno býti, musí býti Bůh, který
sám se zjevil a tak lidi k víře přivedl. Když vidíme venku lidi
choditi s deštníky roztaženými, věříme, že prší. Když ale všichni
národové celé lidstvo nám dosvědčuje, že jest bytost vyšší než
člověk, nemusíme dle téhož zákona myšlení i to za pravdu přijí
mati? Proč pak by tento důsledek měl býti myslícího člověka
nedůstojným? Proč by věřiti,že jest Bůh, proč by víra náboženská
měla býti hanbou?
b) Pamatujete se ještě někdo na jubilejní neb národopisnou
výstavu? jaká byla to radost procházeti se výS'avištěm a diviti se
výrobkům lidského důmyslu, vytrvalé práce Tam jsme mohli
dobře pozorovati pokrok, který umění a průmysl učinil. Neznali
jsme sice původce a mistry vystavených obrazů, soch, strojů, vý
robků, ale přece jsme věřili, že všechny ty věcí od lidí pocházejí.
A kdo by se potřeboval styděti za tu víru, že lidé to byli, kteří
") Srovnej též výrok Bedřicha z Hellwaldů (kultur. historik a geograf,
katolík): »Gegen die Behauptunoen von Reisenden, dass ein Volk keine
Religion habe, muss sich in der 'lzat jeder mit doppelter Vorsicht waffnen.:
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všechny ty krásné věci zhotovili? Nikdo; naopak ten by se sty
děti musil, kdo by se domníval, že vše to samo se udělalo a ho
tové s oblak, s nebe spadlo.
Co ale stále kolem sebe a nad sebou spatřujeme, ty krásné
hvězdy na nebi, nesčetné druhy zvířat a rostlin, co je to jiného,
nežli stálá světová výstava? Není-li ale hanbou věřiti, že jsou
malíři, sochaři, strojníci, umělci právě proto, že jsou zde jejich
díla, která bez nich povstati nemohla, proč by mělo býti hanbou
věřiti, že jest nejvýš mocný a nejvýš moudrý Stvořitel, poněvadž
nesčetný počet tvorů nutně na něho poukazuje?
c) Kdo z vás by nečetl noviny? Dnes čte každý. Čtete také
někdy zprávy ze síně sněmovní neb z vídeňské říšské rady, z ně
jakého výboru? Snad mnozi ano. Všimněte si, co to dá práce.
starostí, řečí, úvah, nežli nějaký zákon je projednán, hotov a
přijat. Kdo by si myslil, že zákony a zákoníky samy od sebe
pocházejí, ten by se vystavil za terč veřejnému posměchu.
Vyjděme si ale do přírody; zda nepanuje v ní soulad, har
monie, pořádek? Nemá vše svůj účel, cíl a to tak moudře a do—
konale vytknutý, že ani dosti diviti se nemůžeme? Vzpomeňme
na 4 roční počasí, jak se střídají; jak moudré to zařízení! V zimě
si země odpočine, aby na jaře zase hodně plodnou a úrodnou
byla. Což noc a den! Ve dne lidé pracují, v noci odpočívají, noc
je proto tmavá, temná. Všimněte si, kterak v přírodě nižší tvo
rové slouží vyšším. Rostliny béřou svoji potravu ze země; rost
linstvem nejvíce se živí zvířata; zvířata pak člověku různým způ
sobem službu prokazují. Kdež pak bychom ale mohli všechna
moudrá zařízení v přírodě, všechny zákony přírodní zde vyjme
novatil
Není-li hanbou věřiti, že jsou zákonodární sborové proto,
že zákony skutečně mezi lidmi jsou, třeba bychom sami v zá
konodárných sborech nezasedali, proč by mělo býti hanbou věřiti,
že jest zákonodárce nejmoudřejšz'. mimo svět jsoucí, když přece
pozorujeme na světě tisíce zákonů, kterými se svět a jednotlivé
jeho části, jednotliví tvorové řídí a bez nichž by musil nastati
nejvyšší nepořádek, zmatek, ano zkáza světa?
d) Král Ostrogothů Theodorz'oh-zvěděl r. 526., že' se proti
němu osnuje tajné spiknutí. I nařídil přísné vyšetřování. ]istému
Albínovz' byl přidělen za obhájce Boethius, který svůj advokátský
úřad zastával s takovou vřelostí, že sám upadl v podezření a vy
šetřování proti němu zavedeno. Roztrpčený král nechal Boethia
popraviti a když Boethiův tchán Symmaohus králi vyhrožoval,
i jej stihl trest smrti. Ale Theodorich neměl pokoje. Když byla
přinesena jedenkráte na stůl ryba s neobyčejně velikou hlavou,
vyskočil Theodorich pln zděšení a volal: »To je Symmachus, sahá
po mně, chce mne roztrhati.: Ano strachem na celém těle se
třesa vyběhl z jídelny, uvrhl se na lůžko a po 3 dnech zemřel.
— Podobně vypravuje Suetonius o pohanském císaři Neronovi,
který nechal—matku zavražditi. Nero nemohl výčitky svědomí
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snésti, ale sám říkal, že matčiným zjevem bývá často poděšen a
ranami furií pronásledován.
eho aneb koho pak se tito mocní panovníci musili obávati?
Zajisté ničeho a nikoho. Odkud tedy ta hrozná úzkost, která je
mučila, ten smrtelný strach? jenom ta vnitřní tajná moc, jenom
svědomí toho bylo příčinou. Svědomí jim vyčítalo dnem a noci
jejich zločiny, svědomí hrozilo jim pomstou a trestem vyšší by
tOSti. Žádný člověk si ale tohoto nepohodlného a mnohdy obtíž
ného hlasu, tohoto neúprosnébo a nepodplatitelného soudcev nás
do nitra nevložil. Přece ale svědomí všichni lidé mají; nejen děti,
ale i dospělí, nejen vzdělaní. ale i prostí, ba i u surových národů
nacházíme stopy svědomí. Praví-li se o někom, že je »nesvědo
mitýc, aneb že »nemá svědomíc, netvrdí se tím, že by skutečně
svědomí neměl, ale že jedná tak, jako by ho neměl. Musí tedy
býti někdo, kdo svědomí člověku do nitra vložil, musí býti bytost
nejvýš svatá a spravedlivá. která ode všech; i od těch, kdož nej
výše stojí, od císařů a králů, počet a zodpovídání žádá. která tá—
zati se bude i nás, jak jsme živi byli. A nyní položme si otázku:
Potřebuje se někdo styděti za toto zcela důsledné myšlení, za
víru v Boha, bytost nejvýš svatou a spravedlivou? Zajisté nikolil
tak poznáváte: Souhlas všech národů učí o Bohu,
všechno stvoření poukazuje na Všemohoucího Stvořitele, pořádek
a účelnost ve světě svědčí o nejvýš moudrém zákonodárci a svě
domí v nás ukazuje na bytost nejvýš svatou a spravedlivou. To
všechno důsledně musíme připustiti. A jako víra přirozená je po
třebna a rozumna, tak i víra v Boha, víra náboženská je rozumna.
odůvodněna a potřebna; není a nebude hanbou pro člověka
potud, pokud skromnost a pravdymilovnost budou platiti za
ozdobu každého člověka. jenom nerozumný může za víru nábo
ženskou se styděti.
Za našich dob bude ovšem pomalu hrdinstvím víry nábo
ženské se držeti. Nedejte se ale, nejmilejší, ničím mýliti. Mají sice
latiníci přísloví: »Dokud šťasten budeš, budeš míti mnoho přátel;
přijdou-li na tebe časy smutné, osamotníš.- A někteří lidé drží se
toho přísloví i pokud se náboženství týká; opouštějí, zříkají se
víry ne z přesvědčení, ale proto, že přicházejí na ni časy zlé. Vi
díme Ovšem, že nyní víra naše na př. ve Francii je pronásledo
vána a trpí: pozorujeme, že j u nás prodělává smutné časy. Než
nedejme se tím odstrašiti. Spatný jest vojín, který z bitvy utíká,
a pravý přítel v neštěstí se poznává. Znejme se k víře neohro
ženě, a povinnosti, které nám ukládá, plňme věrně! »Bez víry
nemožno jest Bohu se líbitic — platí pro nás všechny, a nebude
soud boží pro nás lehčím proto, že snad jiní lidé nevěřili. Přev
svědčeni jsouce o záslužnosti, rozumnosti a potřebě víry, zacho
- vejme si podklad víry neporušený až ke dni smrti a v čas utrpení,
ve chvílích protivenství povzdychněme se sv. Pavlem: » Vím, komu
jsem uvěřil.: I[. Tim. 1, 12, »a jsem jist, že on mocen jest víru
mon odměnit! v den soudný.< Amen.
R. &
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Očist'ování Panny Marie.
Svět neviditelný.
»A dostal byl odpověď od Ducha sva
tého, že neuzři smrti, leč by prve uzřel
Krista Pána. [ přišel v Duchu svatém
do chrámu:
Sv. Luk. 2. 26. 27.

Spravedlivý stařec Simeon přichází Duchem svatým veden do
chrámu, když Marie Panna dle obyčeje zákona přichází se podro
biti očištění. Duch sv. byl v něm a přišel v Duchu sv. do chrámu.
Duch sv. dal mu připovčď, že neuzří smrti, leč by prve uzřel
Krista Páně.
Vizte to podivné divadlo. Stařec vetchý vidí více, než ti
ostatní kolem něho. Ti viděli dítě dle obyčejného zákona oběto
vati, viděli matku jeho a pěstouna jeho, ale neviděli. co viděl
spravedlivý muž, v němž byl Duch sv. a v Duchu sv. do chrámu
přišel.

'

Bratří drazí, my jsme v podobném postavení jako Simeon
bohabojný. My také vidíme okem víry krom tohoto viditelného
světa ještě jiný, druhý neviditelný svět, který jest právě tak sku—
tečný,našima
jako jest
svítící slunce na zemi aneb jako jest země pevná
pod
nohama.
Odevzdávaje pachole božské matce jeho Panně Marii, praví
sv. Duchem osvícený Simeon: Světlo k osvícení národů a světlo
ku slávě lidu svého israelskébo. — Viděl tedy Simeon více než
očima lidskýma viděti lze.
Tak také s námi jest. Jsme ve světě dvojím: viditelném a
ve světě neviditelném, ale skutečném. Jestli bychom žili jen ve
světě viditelném a nedbali toho světa neviditelného, ale skuteč
ného, bloudíme a míjíme se se slávou věčnou Proto dnes při
světle svíce Kristovy rozjímejme nejen o světě viditelném, ale též
otom světě druhém, neviditelném, ale stejně skutečném a uložme
všechna slova Páně do srdce svého dle příkladu Panny Marie,
jejíž slavnost konáme.

Pojednání.
I.

O světě viditelném nepochybuje nikdo, krom snad některého
člověka, který se přidal ku některé škole mudrcké, kteráž hlásá,
že vše iest jen zdánlivé, neskutečné.
My se modlíme ve Věřím v Boha, věřím v Otce, stvořitele
nebe a země. Nebem rozumíme ony věci neviditelné, zemi věci
viditelné a smysly poznatelné. ]est tedy dvojí svět. Ten viditelný
má zřejmě svědky v nás: naše smysly. Potřebujeme jen očí po
zdvihnouti a vidime slunce, a když menší světlo jest, vidíme
měsíc, hvězdy, vidíme řetěz hor, proud řeky, vidime černý les,
modrou oblohu a vidíme lidi a jejich práci, jejich shon, starost a
život. Vše, co oko vidi, to tvoří jeden svět. jest veliký tak, že
—nevidímejeho konce, dna, meze. Kdybychom rychle jako světlo
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jeli, nepřišli bychom na mez. hranice jeho. Tak veliký, hluboký a_

vysoký jest tento svět. Zdá se, jakoby nebylo ani místečkavněm
a vedle něho pro jiný ještě svět.Apřece vedle tohoto světa obrov
ského jest svět jiný, nám tak blízký, tak podivuhodný a rozsáhlý,
jako ten svět viditelný. Kolem nás jest nesčetné množství bytostí
a věcí, které jdou a odchází, bdí a pracují a čekají, které my ne
vidíme, ale ony jsou, ony působí, které nevidíme okem, ale věrou
a osvícením Ducha sv.
My jsme zrození na svět smyslný, to jest na svět, který
smysly poznati můžeme: okem, hmatem, chutí. My je slyšíme,
cítíme, a víme, že jsou, protože je poznáváme. My víme, že jsou
a že my jsme. Víme, že jsou některé živé a neživé, užíváme jich
a pracujeme s nimi. Ale jednu věc musíme míti na paměti, totiž,
že ten viditelný svět nechápeme, třeba bychom jej viděli a hma
tali. Z té obrovské říše rostlin tolik toho víme a jistě známe,
kolik

toho víme z říše ŽÍVOČlChů, a co známe

z říše nerostů

o úkolu Bohem jím daném.
Tu se naplňuje slovo Písma sv: »Dal Bůh svět bádáním
jejich lidí.< Eccles. 3. 11 Rozličně o nich se hádají. rozličné i po
hádky pod rouškou vědy osnují, ale nemají určitého a jistého po—
znání. To světlo, ve kterém poznávají lidé tvorstvo, to jest lidské,
měnivé a slabé. My nepoznáme určitě a jasně ani život zrnka, tím
méně život člověka. To vždy si třeba držeti před očima, aby člo
věk příliš nespoléhal na poznání své a nezbloudil a nepohrdal
světem, jenž jest právě tak skutečný jako jest viditelný svět. Svatý
apoštol o těch viditelných a neviditelných věcech psal v II. Kor.
4. 18.: »Nepatříme na věci, které se vidí. ale které se nevidí, nebo
ty věci, které se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčně,
víme zajisté, že bude-Zi stánek náš pozemský tohoto přebývání
zbořen, máme za něj slavení od Balm, příbytek ne rukou udělaný,
věčný v nebesích.
tomto viditelném světě mnoho mluviti bylo by zbytečno,
ale pamatovati si jeho nedostatečné poznání. Však obratme oči
ku světu druhému, skutečnému, jako jest skutečný svět viditelný,
ale mimo smysly naše nynější ležícímu, využijme světla Kristova,
abychom šli v něm ku slávě.
II.

Simeon dítě viděl, ale Syna božího poznával v Duchu sv.
Tak i my ve své le víry i rozumu vidíme svět viditelný a pozná
váme Boha neviditelného, ale tak skutečného jako nebe nad hlavou
země a pod nohama. Mezi nesčetnými pro nás bytostmije bytost
neviditelná, všude přítomná, všemohoucí a věčná. jen jednou vidi
telnou hlavou byla po dobu 33 let a stala se viditelnou bytostí
v podobě lidské, když z nesmírného milosrdenství zrodil se
z Matky Marie Panny, byl viděn, slyšen, dotýkán; dobře činil,
spal a jedl. Přišel a odešel zastřen opět. Nemáme smyslného po
znání více, ale on žije vždy. V něm jsme, dýcháme, hýbáme se.
Mnozí žijí bez něho! Nevidím — nevěřím. Kdo ti řekl, že jen
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očima lze poznatiř Rozum jsi neviděl a jsi o něm přesvědčen,
vůli jsi nepoznal a přece ji cítíš.
Však více bytostí neviditelný svět obsa/zuje. Zde jsou duše
zemřelých. Člověk, když umírá, nepřestává býti. on mění jen svůj
způsob. Člověk přestal býti pro smysly. Přestal pracovati, mluviti,
cítiti, ale nepřestal býti.
ije jako žil před tím, ale ta zevnější
forma jest jiná, mimo náš zrak, sluch. jako když člověk ztratí
hlas aneb ruku, nepřestal býti, ale přestal mluviti a přestal rukou
pracovati. Tak ve smrti ta forma se mění, ztratil hlas, cit teplo,
ale nepřestal býti vůbec. Přestal býti pro nás zde a začal býti
na jiném onom světě neviditelném.
Jsou lidé, kteří předstírají, že mají styky se zemřelými, tak
zvaní spiritisté. Však to buď klam, buď blud. jest neviditelný svět
zesnulých, ale zde nemáme styku více, než ono obcování svatých:
modlitbu a přímluvu. Toť vůle boží, která může činiti výjimky.
Dále v tom neviditelném a skutečném světě jest sbor anděl
ský; o nich jest nám více zjeveno než o duších zemřelých, kteří
»odpočívají po prácic. Andělé prachí mezi námi. »Zdaliž všichni
(andělé) nejsou služební duchové, poslaní k službě pro ty, kteří
obdrží dědictví spasení ?: Všichni jsou služebníci boží a sice pro
naše spasení. Dnešní čtení pak praví: :Ejhle, já pošlu anděla a
připraví cestu před tváří mou.: Mat. 3. jejich krása a vznešenost
také jest, že by na zem nás uvrhla, kdyby spatřena byla, jako
vrhla Daniele proroka ve vidění.
Vidění Jakubovo na poušti, kdo viděl žebřík od země až
k nebi, tot jest skutečnost na každém místě. ]en ]akub jsi ty a
každé místo jest místem božím, na němž vzestupujl a sestupují
andělé boží a na němž Bůh jest. Jakub viděl z milosti boží ten
neviditelný svět, v němž jsme také i my. _laká očištovací síla jest

v tom vědomí: dee místo svaté a brána nebeská;

Tak mohu

říci na každém místě a z každého místa jest cesta do nebe, ale
i do — pekla.
Toť pravé světlo k osvícení národůl ]di a hřeš, můžeš-li se
odhodlat, když víš, že žiješ nejen v tomto světě viditelném, ale
také i ve skutečném světle neviditelném. Na příklad: Poustevník
Pafnuc a Maria Aegyptská: Ved mne, kde bychom byli sami,
docela sami - to možno není.
Vz'dz'mesvěty pod námi, tajemné, obrovské: ta země, na níž
stojíme, ty říše tvorů, kterých užíváme, ale také jsou říše nad
námi a mezi námi: říše andělů, o nichž ze zjevení božího více
víme bezpečného, než o viditelném světě pod námi. O živočiších
nevíme, zda mohou hřešiti, zda jsou dále po smrti, který je jejich
účel zde a jaký život. To vše jest tajemství boží.
Svět duchový, ač neviditelný, jest nám přítomen, blízek,
není vzdálen, ani teprve budoucí. Není ani nad oblohou ani pod
zemí, jest zde. Království boží jest : mimi. My nedíváme se na
věci viditelné, ale neviditelné, nebo aviditelné jsou na čas, nevidi
telné jsou věčnéc. Proto tak podivně píše sv. Pavel: »Naše obco
vání v nebi jest.: Fil 3. 12. A jindy: »Váš život jest skryt s Kri
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stem v Bohu; “Kol. 3. 3., a zase sv. apoštol Petr, I. 1 8.: »Kte
réhožto neviděvše milujete, v kteréhožto také nyní nevidouce vě
říte, věříce pak, radovati se budete radostí nevýmluvnou a slav
nou docházejíce konce víry své, spasení duší.: jsme tedy tak
blízko tomu neviditelnému světu, že píše sv. Pavel I. '4. 9: »Nebot
učinění jsme divadlem světu, andělům i lidem..
Tot skrytý, ale skutečný tedy svět. Skrytý jen na čas, ale
viditelný po čase; lidé si myslí, že jsou páni světa, že mohou ČlDltl,
co chtějí. Myslí, že země jest jejich a její pohyby také, ale země
má jiné ještě pány, kteří zde zápasí, a my to ani nepozorujeme.
Ona obsahuje také maličké Kristovy dítky, jimiž pohrdají a po
horšují, anděle boží, ve které nevěří, a tito maličcí vezmou jednou
v dědictví tuto zemi. Oni budou zjevni jednou v příslušném čase,
jako byli kdys ve vánoční noci zjevni pastýřům, jako s večera
]akubovi.
Jen pohleďte s rozumem vůkol sebe. Vidíte vše mrtvé na
stromech a vůkol. Zima — smrt! Ale není to mrtvé, nýbrž jen
život v jiné formě Představte si, za 3 měsíce jaký tu bude život
na každém stromě a na každém hrobě tráva a květ. Die ustano
vení božího přichází květ a list s jarem. Tak má i věčnost jaro
své. Co vidíme, není dosti! Všechna krása toho stvoření jest jen
skořápka vyššího a krásnějšího, jest stopa. po níž jdeme ku Stvo
řiteli a k novému, neviditelnému světu: svatých, andělů, ku trůnu
božímu, nebeskému městu, který všechen jest'uschován v tomto
světě viditelném jako jest jádro uschována ve skořápce.
Tento viditelný pomíjí a trvá čas, a jest obraz neviditelného
a krásnějšího než jest světlo sluneční a zeleň trávníku, a milejší
než ptactva zpěv. O tomto viditelném víme, že jest to jen část,
ale ne vše. Pochází z lásky boží, mluví nám jasně o Bohu, ale
jest jen stopou, jestjen drobečkem se stolu božího.
Vy drazí, kteří jste přišli v Duchu sv. vedeni do chrámu,
víte, že zde jest rovněž brána nebes, a že jest zde nejen Bůh pří
tomen, nýbrž i tělo ježíše Krista ve velebné svátosti oltářní
pod podobou chleba. Vidíš chléb, chutnáš chléb a ježíše přijímáš,
]ežíši se klaníš, před ním klekáš, vcházeje a vycházeje z kostela.
jiný, který toho neví, aneb nevěří. jde a odchází jak z obyčej
ného domu. Jest slepý, protože nevěří.
Buďte vedeni duchem rozumu, když patříte na ten viditelný
svět, v němž jasně poznáváte Boha jako v zrcadle, a buďte vedeni
Duchem sv., jenž mluví skrze církev sv., když myslíte a mluvíte
o světě neviditelném, ale tak právě skutečném, jako jest ten svět
viditelný.
Tyto dny — dne 30. ledna — konala se pamáka svatého
Hipolita, kněze mučedníka, který jistý čas bludy dal se svésti a
pak se navrátil do církve sv. a byl proto od bludařů pronásledo
ván a konečně umučen. Na popravišti tázali se jej posměšně ještě:
.Kterého učení máme se držetiřc Čekali, že řekne bludy jejich
lidské. Sv. mučedník'zvolal: »Toho, které učí sv. stolice Petrovac
a položil hlavu na špalek před světem viditelným a duši odevzdal
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Bohu. Tak i ty sv. učení církve o světě viditelném a neviditelném
se drž a jím řiď Nebo všechno to učení lidské jest jako tělo lid—
ské. Isaiáš dí: »Hlas řkoucího: Volej. I řekl jsem: Co budu vo
lati? Všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva jeho jako květ
polní. jak. 1. 10., Petr 1. 24. Uschla tráva a spadl květ, protože

dech Hospodinův povanul na něj. V pravdě tráva jest lid: uschla
tráva a spadl květ, ale slovo Hospodina našeho trvá na věky..
Is. 40. 6—8.
V tom světle choď, dle něho suď, v něm žij — a uzříš spa
sení své! To nám vymoz přečistá Panna Maria. Amen.
Fr.

Vaněček.

Očlšt'ování Panny Marie.
Stasten umírající, jemuž Maria drží s'víci před očima.
Dnešní slavnost nazývá se dnem Očišťování Panny Marie na
památku události, kdy Rodička boží v den čtyřicátý po narození
Páně ubírala se v průvodu sv. ]osefa do jerusalema, aby božské
dítě obětovala Pánu a sebe dle zákona očistila, ač obřadu tomu
jako Matka plná milosti nebyla podrobena. Nesla v rukou Spa
sitele světa, světlo ku zjevení národům. A proto světí se dnes
svíce, jež znamenají Krista, a koná se průvod kolem chrámu a
pěje se chvalozpěv Simeonův. Svěcené svíce nesou si zbožní kře
sťané do svých příbytků a za bouří rozsvěcují. aby Bůh na pří
mluvu Marie Panny chránil je před neštěstím; a umírá-li kdo
v domě, rozsvěcují tuto svíci, obnášejí umírajícího. aby patře na
světlo, jež ze všech předmětů nejdéle zrakům hasnoucím jest vidi
telno, vzpomněl si na světlo světa, Spasitele svého, kajícně při
mknul se k němu a s ním šťastně vešel do světla věčného.
Sťasten umírající, jemuž Maria drží svíci před očima, a Spa
sitele klade do rukou, jako zbožnému Simeonu byla učinila — a
ten pak pln vděčnosti a blaženosti zvolal: »Nyní propustiž, Pane,
služebníka svého v pokoji, nebot oči rné spatřily spasení tvé,
světlo a slávu budoucí Šťasten umírající, nebot jest prost všeho
nebezpečípřed zlým nepřítelem, prost vší bázně :: vší viny.

Pojednání.
1. Šťasten umírající, komu Maria drží před očima svíci —
Spasitele, neboť jest prost všeho nebezpečí před zlým nepřítelem.
»Střízlivi buďte;< napomíná sv Petr apoštol. na bděte; nebo pro
tivník váš, ďábel, jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by po—
hltil.: I. 5. 8.
ako lovec nejvíce pozornosti a práce věnuje, aby divokou
zvěř pochytil, vidí li, že z tenat, do nichž upadla, se vyproštuje:
tak nepřítel duše právě při smrti křesťana nejvíce doráží, aby mu
kořist neušla. Šípy pochybnosti, netrpělivosti, těžkomyslnosti a
zoufalství chce doraziti vyhlédnutou obět, aby ji nebi urval a
peklu zajistil. Křesťan, který denně volal: Svatá. Maria. oros za
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nás, zvláště v hodinu smrti, který o pomoc volá právě ve chvíli
tak nebezpečné, nemusí se báti nástrah zlého ducha — Panna
Maria, již nazýváme věží Davidovou. odráží šípy, chrání své dítko,
hrozna jsouc nepříteli jako vojenský šik spořádaný, Pis. Sal. 6. 9.;
zůstupy andělů a mocností nebeských jsou připraveni k službám
nebeské Královny.
Dvacet let úpěl Israel pod krutým jabinem, králem kana
nejským, a nemohl se domoci svobody, nebot vůdce vojska Jabi
nova Sisara měl nejen silné vojsko, ale i 900 vozů s kosami, jež
by byly veliké spousty mezi vojskem způsobily. Tehdy soudila lid
od Boha nadšená prorokyně Debora a tu jménem Hospodinovým
vyzvala vůdce Israele Basáka, aby vytrhl proti Sisarovi a jej po
razil. »Půjdeš li se mnou, zvolal Basák, půjdu; nebudeš-li chtíti
se mnou, nepůjdu.: I kráčela Debora s sebou do boje, Basák zví
tězil a Sisara zahnán na útěk, skryl se ve stanu jakési ženy, ]ahel
zvané. Ale tato přikryla jej pláštěm a vrazila hřeb do hlavy,
usmrtila a vydala Basákovi. Soudc. 4. Tak ležel nyní na zemi
mocný a obávaný Sisara, přemožen od ženy jedné a usmrcen od
druhé — jsa obrazem nepřítele pekelného
Ne pouze 20 let, ale celý život ohrožován jest člověk od
tohoto nepřítele; na smrtelném lůžku však čeká naň nejtužší boj,
neboť peklo zdvojnásobňuje a stále více množí své útoky, aby mu
v poslední chvilce kořist neušla. Kdo jest tu Deborou, jež pro
křesťana bojuje a pomáhá přemoci nepřítele? Maria, královna

nebes; ona jako Debora povede tě do boje, a jako jahel rozdrtí
hlavu pekelného hada. Jako dnes božské dítko vložila do rukou
stařičkého Simeona, tak vloží tina smrtelném lůžku do rukou
kříž, před nímž rozprchnou se moci pekelné.
2. Štasten umírající, komu Maria drží svíci před očima,
nebot zbaven jest bázně veškeré. Pravdou jest, že poslední hodinka
života jest chvílí největší bázně a hrůzy. Nad sebou vidí umírající
soudce uraženého, pod sebou zející propast pekla, kolem sebe
zástup zlých duchů, kteří ho obviňují; v sobě cítí hlodaiícího
červa svědomí.
Není člověka, jenž by se neděsil příšerné budoucnosti. Ne
zalekne se však ten, kdo za svého života dlel pod ochranou
Panny Marie, kdo jí prokazoval dětinnou úctu a lásku něžnou.
Ctitelům svým zmírní Maria hroznou úzkost a odejme veškeru
bázeň. Pocítí ovšem také úzkost, jaké neušli největší světci, že
přece někdy Boha urazili, ač již Boha zase usmířili; pekla však Se
lekati nemusí, dokud Maria drží svícijpřed očima a přimlouvá se
za umírajícího. Maria dosti mocna jest, aby bázeň zaplašila asrdce
naplnila útěchou a sladkou naději v milosrdenství boží. Nebylo
dosud ctitele mariánského, jenž by byl zemřel smrtí náhlou a
osudnou Tisíce však umíralo a stále umírá smrtí blaženou, kteří
byli ctiteli Rodičky boží. >Zdali se může zapomenouti žena nad
nemluvňátkem svým,< volá Isaiáš, »aby se neslitovala nad synem
života svéhořc 49. 15. Zdali je-možno, aby Maria zapomenula se
nad těmi, kteří si ji za matku zvláště zvolili a jako věrné a po
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slušné dítky její také si počínali? Zda možno. aby zapomněla na
tolikrát opakovanou prosbu: »Svatá Maria, Matko boží, pros za
nás hříšné nyní i v hodinu smrti našířc jak lkaly a plakaly matky
v Ráma, když Herodes dal dítky jejich vražditi! Když Šalomoun
chtěl mečem rozpůliti dítě, o něž se přely dvě matky, chtěla pravá
matka raději viděti je v rukou cizích, nežli aby bylo usmrceno.
To byly obyčejné přirozené matky a jednalo se jen o život tělesný
jejich dítek, Maria však miluje své dítky láskou nadpřirozenou, a
tu by mohla klidně přihlížeti, aby tyto zemřely smrtí nešťastnou
a věčně byly zavrženy? Ony matky nemohly dítkám svým pomoci,
Maria však, jak svědčí sv. Jeronym, přichází nám při smrti nejen
ku pomoci, nýbrž spěchá co možno nejrychleji, aby nám podala
svou ruku mateřskou a k srdci přivinula.
Dnes obětovala po prvé božské své dítě nejdříve nebeskému
Otci, ale pak přistoupila k Simeonovi a vložila je do rukou jeho.
1 do tvého příbytku zavítá a vloží přímluvou svou božského Syna
do tvých rukou, postará se, abys hodně přijal jej ido srdce
svého jako nejlepšího průvodce do věčnosti a milosrdného Soudce.
»Nebyl bych věřil nikdy,: zvolal ctitel Panny Marie, učený Suarez,
vže by smrt byla tak sladkác
Podobně zbožný jesuita [an de Canepo pravil při smrti své
ku spolubratřím: nó bratří, kéž byste pocítili, jaké útěchy cítí ve
smrti ten, kdo zvláštním způsobem uctíval královnu nebes.< Kéž
bys i ty mohl jednou zvolati s justem Lipsiem na smrtelném
lůžku: »Nic nedává mi větší a sladší útěchy. nežli že jsem byl
stale věrným ctitelem Marie Panny.:
3. tasten umírající, komu Maria drží před očima svíci —
nebot jest prost všeho hříchu. Hřích je to právě, který činí smrt
nejbroznější. Kdybychom zemřeli uprostřed andělů a nebeštanů a
stála při nás i Maria Panna, a zemřeli ve hříchu těžkém, nic by
nám to nepomohlo, byli bychom pro nebe ztraceni. Avšak právě
přispění Panny Marie přivede nás ku lítosti, tajemnosti a vyznání
se z hříchů.

Kdo denně prosil Rodičku boží: »Svatá Maria, Matko boží,
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší<<;kdo zvláště v po
sledním okamžiku, když od lidí opuštěn, pozvedne zraků k ne
beské Matce, již jest zachráněn; dostane se mu milosti, že včas
ještě může s Bohem se smířiti a zemříti v milosti boží. Proto pln
nadšení volá sv Germanus: »Kromě Syna tvého, Matko milo
srdenství, kdo více pečoval. o naše blaho, nežli ty? Kdo chrání
hříšníky, kdo bojuje takřka za ně, jako ty? Tvé přispění, óMaria,
jest mocnější. nežli jsme s to pochopitilc
Svatý František Regis stál jednou u lůžka umírajícího hříš
níka. jenž nechtěl o Bohu slyšeti. Když všecky prosby Františkovy
zdály se býti marny, vyňal z brevíře obrázek Panny Marie, ukázal
nemocnému, řka: »Boha jsi tolikráte urážel, a hle tato tebe přece
miluje.: Umírající zaslzel a zvolal: »Ach, moje Matka, a já se tolik
zapomněl, já tolikrát urážel Boha, jehož milosrdenství ani neisem
hoden. Miluješ-li ty mne ještě, pak jsem zachráněn.: Přijal svaté
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svátosti, líbal obrázek Panny Marie a za krátko skonal. »Kdo
mne nalezne, nalezne život a spasení u Hospodina; tak svědčí
Písmo sv. v knize Moudrosti. Kdo se zachytil pomocné ruky Panny
Marie, nemůže zahynouti ve hříchu.
Uctívejme denně a častěji za den blah. Pannu Marii, pod její
ochranou budeme žíti život Spokojený a až překvapí nás poslední
chvíle, kdy vykročiti musíme z tohoto světa do krajin věčnosti,
ochrání nás před nebezpečím nepřítele naší duše, před hrůzou
smrti a vyprosí nám milost kaiícnosti. opravdového pokání. Proto
při slovech modlitby: Svatá Maria, Matko boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší — vzpomeňme si pokaždé na hroznou
chvíli posledních okamžiků života a prosme za milost, abychom
při odchodu z tohoto světa mohli se Simeonem zvolati, držíce
kříž v rukou a majíce Krista ve svém srdci: »Nyní propustiž, Pane,
služebníka

svého v pokoji.:

Dle P. Ruoffa, S. J., V. M. I/a'clzal.

Neděle V. po Zjevení Páně.
»Těm pak, kteří jsou v manželství,
přikazuji ne já, ale Pán, aby žena od
muže neodcházela. A muž neopouštěj
manželky.:
1. Kor. 7, 10—11.

Rozjímali jsme minule, jaké povinnosti mají manželé. Oni
jsou si povinni: láskou, věrností, pomocí. Oba jsou povinni vycho
vati děti v nevinnosti a bázni boží.
ena má svého muže ctíti,
poslouchati a má mu býti úslužná; muž má se ženou laskavě za
cházeti, o ni se starati a nemá na ní nic hříšného žádati. jednali jsme
dále o zasnoubení a přípravě k manželství. Mladí lidé nemají si
lehkomyslně, nýbrž jen po zralém uvážení manželství slibovati;
při volbě manželky nebo manžela nemá se hleděti jen na krásu.
peníze a postavení, nýbrž hlavně na to, jeli to osoba ctnostná,
pracovitá. Doporučuje se, aby ženich a nevěsta co do časných
p_oměrů si byli rovni a aby mezi nimi nebyl velký rozdíl ve stáří
Zenich a nevěsta mají žíti v počestnosti a mají vcházeti do stavu
manželského jen s úmyslem čistým, bohumilým, totiž z takových
příčin, pro které Bůh manželství ustanovil, a ty jsou: vzájemná
pomoc v těžkostech života, rozmnožení pokolení lidského, a uva
rování se smilstva. Vcházejí-li do stavu manželského pro některou
příčinu z těch, které jsem uvedl, vcházejí do něho s úmyslem či
stým, bohumilým, při čemž se nezapovídá, aby také ještě pro jiné
příčiny do něho vcházeli, na př. za příčinou dobrého zaopatření,
anebo pro krásu osoby vyvolené. Ženich a nevěsta mají se před
oddavkami upřímně a zkroušeně vyzpovídati, nábožně přijímati
a tak v posvěcující milosti boží stav manželský přilímati.
V dnešním kázání budeme uvažovati důvody proti rozluce
manželství, neboli proti rozlučitelnosti manželství.
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Pojednání.
Ačkoli netvrdíme, že rozlučitelnost manželství sama o sobě
odporuje zákonu přirozenému, nelze přece popříti, že nerozluči
telnost účelům manželství mnohem lépe vyhovuje.
a) Dítě potřebuje nejen útlé péče matčiny, nýbrž též silného
ramene a váhy otcovy, a to jak k vychování, tak ku svému za—
opatření v budoucnosti. jaké city probudily by se v něm tehdy,
když by s matkou buď bylo vyhnáno, anebo bylo matce násilně
odejmutol V obojím případě utrpěla by jeho něžná úcta a láska
k oběma rodičům smrtelnou ránu, ano již pouhá možnost takového
rozdělení udusila by již značnou část lásky v jeho srdci. Byla-li
by ale úcta a láska dítěte k otci a matce od vlastních rodičů
otrávena, jak mohlo by pak takové dítě míti úctu a láslruklidem
cizím? A rodičové sami mohou jen tehdy všeekn lásku dítěti vě
novati. nemohou-li vůbec ani si mysliti, že jim dítě někdy ode
jmuto bude. Rozluka působí tedy rozkol mezi mužem a ženou,
mezi dětmi a rodiči. ona otravuje úctu a lásku k rodičům vsrdci
dítěte a místo ní nasazuje do něho nevážnost, pohrdání, zášt proti
vlastním rodičům, a následek toho bude, že dítě takové zanevře
tím více na lidi ostatní, že bude z něho nepřítel a škůdce člově
čenstva; takovým způsobem vyrůstalo by' pokolení anarchistů, ne
majících úcty a lásky k nikomu, které by bylo postrachem všech
lidí, ohrožujíc životy i statky jejich.
Pavel Bourget, člen francouzské akademie, vydal knihu proti
rozluce manželství, ve které na str. 4. takto píše: Statistika do
kazuje, že v zemích, které připouštějí rozluku, se počet zločinců,
choromyslných a sebevrahů u manželů rozloučených poměrně
zdesateronásobňnje. Un divorce, Ehescheidung úbertragen von
Walther Eggert. Windegg 1905.
b) Má—limanželství býti mzdou náruživostí, může jí býti jen
tehdy, není-li vůbec možno v nové manželství vejíti. Brak často
by si bezbožnz' muži a nestále, lehkomyslne' ženy právě cizoložstvz'm
razilz' cestu k novým manželským sňatkům! Nezapomínejme, že se
u nás nestřeží ženy pod zámkem jako u Turků a jiných asiatských
národů. Nerozlučitelnost manželství jest jednou závorou, kterou se
věrnost manželek zajištuje. Namítá se, že by prý právě možnost
rozloučení ženu před každou nevěrností chránila. Tuto námitku
vyvracejí ale starší i novější zkušenosti. Církevní spisovatel Tertul—
lian (1- 240) píše, že byla mravní spustlost v pohanském Římě
největší tehdy, když ženy jen s nadějí na rozloučení v manželství
vcházely. Apolog. c. 6. u Wilmersa jakoby se odstranila »krádežc
tím, že by každý u každého směl bráti.
c) Vyhlídka na rozloučení zasazuje hlubokou ránu lásce
manželské. Mali býti přátelství, čím bylo vroucněiší, také tím
trvalejší, jest nezbytno, aby spojení manželské, pro které opouští
muž otce i matku, déle než každé jiné trvalo a tudíž nerozluči
telným bylo.
Rádce duchovní.

12
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Nebylo by to spravedlivé, když by muž propustil tu, která
k vůli němu všecko opustila a jemu svoji mladost a krásu vě
novala?
,
Muž, který se déle nežli žena tělesně zachová a na jehož
krásu nečiní se tak velkých nároků jako na krásu ženy, by se
ovšem zase snadno oženil, ale propuštěna žena, která by se na
cházela již ve věku pokročilejším a která svou krásu již ztratila,
by tak snadno sobě rovného muže nedostala, a kterak by se pak
sama anebo snad ještě své děti uživilar
Nebylo-li by to, mírně řečeno, divné, neřku-li proti rozumu
a tudíž směšné, když by žena propustila muže. jemuž má býti
poddána? Zdaž pak by mohli muž a žena s chutí a láskou o děti
a domácnost se starati a pracovati, když by snad iž zítra spo
lečný život jejich přestati měl? Neříkej nikdo, že by tyto škodlivé
následky jen zřídka se přihazovaly, poněvadž by se rozluka man
želů jen v tom neb onom důležitém případě dovolovala. Zkušenost
dokazuje, že, jakmile jest rozloučení svazku manželského možné,
místo příčiny jedné také příčiny jiné jakožto stejně důležité se
prohlašují a dokazují. Či není slyšeti nejvice stesků na přibýva'm
rozluk manželských právě v těch zemich, ve kterých je rozluka
manželství dovolena P
V Paříži na př. bylo po zavedení manželství občanského ve
dvou letech provedeno pět tisíc rozluk manželských; v následují
cích třech letech bylo ale již dvacet tirz'crozluk manželských. Ký
div, vždyt při občanském uzavírání manželství neslibuje se věrnost,
ani .se nepřísahd/ Spirago, lidový katechismus. Statistika rozluk
manželských v celém mocnářství rakouském, počínající od r. 1893

ísice:
Ěžlvčetně
do roku 1904 — tedy za dvanáct let — vykazuje tyto
Roku 1893 bylo u katolíků rozluk dobrovolných a proces
suálních, t. j. soudem rozhodnutých 726 — roku 1904 již 1648.
Roku. 1893 bylo u protestantů rozluk dobrovolných a pro
cessuálních, to jest soudem rozhodnutých 14 — roku 1904 již 44.
Roku 1893 bylo u israelitů rozluk dobrovolných a proces
suálnícb, t. j. soudem rozhodnutých 15—roku 1904 již 56.
Z uvedených číslic vysvítá, že jest u katolíků rozluk manžel
ských poměrně nejvíce. Manželství uzavírá se přece proto, aby zů
stalo, a nikoliv aby při nejbližší možné příležitosti pominulo, a
právě z toho vysvítá zase, že katolický svazek manželský, který
jest jednotný, t. j. jen mezi mužem a jednou ženou, a nerozluči
telný, jest ne'/účelnější. »Čechc dne 21. ledna 1906.
V Severní Americe dostgupil každoročnz'počet rozluk ohromné
číslice sedmdesát pět tisíc. »Cechc 5 ledna 1906.
.
d) Jako katolické manželské sňatky různé rodiny spojují. tak
vedou rozluky manželů také k dlouholetým třenicím mezi pří
buznými.,
e) Učel, který Pánježíš' s manželstvím spojil: aby bylo totiž
obrazem jeho spojení s církví, nemohl by docela anebo jenv nej
skromnější míře dýti dosažen, kdyby manželství nebylo nerozlu
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čitelným. Spojení Krista s církví jest nerozlučitelné: Kristus ne
zavrhuje církev, jako zavrhl Bůh národ israelský. Má-li manželství
katolické býti obrazem spojení Krista s církví, pak musí se
v obraze obrážeti to, čím se liší církev katolická od církve israel
ské a čím nad ni vyniká: _to jest ale jen tehdy, je-li manželství
nerozlučitelným.
Manželství israelitů mohlo býti rozloučeno, když dal muž
ženě lístek zapuzení; církev israelská měla také jednou dostati
lístek zapuzení.
Nechť učí náboženské sekty, od katolické církve odpadlé,
že může býti manželství cizoložstvím nebo zlovolným odejitím
jedné strany rozloučeno: tedy jen praví, že jest manželství obra—
zem neboli výrazem toho, co se jím samým stalo. Katolická církev
prohlašuje manželství za nerozlučitelné. poněvadž je si toho vě
doma, že její spojení s Kristem je nerozlučitelné.
f) Tážeme se, jací jsou to katolíci, kteří proti nerozlučitel
nosti manželství brojí a o zavedení všeobecně závazného manžel
ství občanského, tudíž rozlučitelného, v Rakousku usilují?
Až dosud bylo v Rakousku zavedeno občanské manželství
z nouze, které mohou snoubenci před státním úředníkem uzavříti
tehdy. odpírá-li je farář sezdati pro nějakou překážku, které stát
neuznává. Občanskě manželství, at' jest jakékoli, není žádným
manželstvím, žádnou svátostí, poněvadž se neuzavírá způsobem od
Boha a církve předepsaným. Bůh spojil jen jednoho muže a jen
jednu ženu k společnému životu a to nadosmrti, poněvadž nechtěl,
aby žil Adam samoten, nýbrž aby žil s Evou, která měla býti jeho
pomocnicí; proto ji k němu přivedl a jim požehnal. Proto praví
sv. František Sal.: Bůh to byl, jenž přivedl Evu k Adamovi;
Bůh to rovněž musí býti, jenž zavazuje svaté pouto manželství. Spi
rago. Pán ]ežíš odstranil rozlučite!nost manželství, kterou Mojžíš
židům pro jejich hrubou povahu trpěl. a zavedl zase původní man
želství jednotné a nerozlučitelné a chtěl. aby bylo obrazem jeho
spojení s církví. Spojení Krista s církví jest ale pramenem milostí,
proto musí býti spojení muže se ženou čili manželství také pra
menem milostí, proto je manželství zevnějším znamením, s nímž
spojena jest vnitřní milost boží, neboli jest svátostí.
Manželství tedy není jen pouhou obyčejnou smlouvou, nýbrž
jest zároveň úkonem, kterým se uděluje mz'lost. Tato smlouva ne
uzavírá se před knězem snad jen proto, aby snoubenci jakéhosi
požeknánz' církevního obdrželi, nýbrž aby je Bůh jakožto skutečně
manžely vespolek spojil. Proto jest to před knězem církve uza
vřená smlouvu manželská, kterou Kristus za svátost povýšil. Sv.
Alfons z L'g. Spirago. Smlouvu manželskou a svátost nelze od
sebe odloučiti. Kde není jednoho. není ani druhého. Smlouva
manželská však, která není uzavřena ve formě od církve přede
psane': totiž před farářem a dvěma svědky, jest před Bohem ne
platnou. Trid. 24. 1. Které manželství křesťanské není svátostí,
není vůbec manželstvím. Pius IX. 9. září 1852.
*
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Uzavření manželství musí se tedy díti veřejně — dva svědci
jsou totiž zástupci farnosti — a zároveň církevně. již v prvotní
církvi uzavíralo se manželství před biskupem. Sv. Ignác, biskup
antiochenský, jenž zemřel roku 107, praví: Slušno jest. aby snou
benci jen se svolením a schválením biskupa manželství uzavírali,
aby manželství bylo uzavřeno dle vůle bozí. Co jest tedy soudíti
o tak zvaných občanských manželstvích? Pouze v těch zemích, ve
kterých toto zákonité ustanovení sněmu tridentského není posud
prohlášeno, nebo ve kterých se posud dle něho neřídílo, nebo kde
se třebas dříve zachovávalo. ale od dávných dob se ho ueužíva',
může býti manželství platně uzavřeno i bez této tridentské formy.
Tak jest na př. v Uhrách; tato země nacházela se za dob sněmu
tridentského z větší části v moci turecké nebo byla pod vládou
protestantskou. na př. Sedmihradsko, které náleží pod vládu uher
skou. Spirago, lidový katechismus. V zemích ale. ve kterých zá—
konité ustanovení sněmu tridentského bvlo prohlášeno, a ve kte
rých se dle něho řídilo, jako na př. v Čechách a ostatních korun
ních zemích mimo Uhry, jest jakéholiv manželství občanské cizo
ložstvím, a to tím těžším, poněvadž jest veřejnou potupou ea'hona
božského a církevního. Zákonitá forma státní — totiž uzavírání
manželství občanského před státním úředníkem — nemůže uděláti
z hříchu věc dovolenou; ona jest pouhou zevní ceremonií neboli
zevním obřadem, který zaručuje, aby stát manželství občanské za
platné uznával.
Stát, který zavádí nuoene' nebolí závazně manželství občan
ské, převrací záhon boží; neboť považuje Bohem předepsané cír
kevní manželství za neplatné, za souložnictví. Co by řekli lidé,
kdyby někdo vyhlásil na zákon hra'a'ež. již Bůh zakazuje? A jest
tomu jinak při zavádění nuceného manželství občanského? Tako
vým stavěním se na odpor Bohu a církvi katolické podrýva' se
víra a úcta k Bohu a círhví. Podrýváním úcty k Bohu akcírkvi
katolické podrývá se ale úcta k moci státní, vrchnostem a před
staveným lidským. A jak skutečnost dokazuje, skutečně tomu za
našich dnů tak jest.
Manželství občanské podkopává mravnost. Vždyť lidem ob—
čansky sezdaným usnadňuje se manželský rozvod — stačí na př.
hrubé poranění, delší nepřítomnost, nevěrnost a p. k rozvodu, a
rozvedeným se dovoluje vstoupili do nového manželství. Následek
toho jest, že se otvírá dokořán brána bezuzdnosti, tak zvané volné
lásce socialistické. To také dosvědčuje množství rozvodů takových
občanských manželství; jak dokazují číslice statistiky, které jsem
vám již uvedl. Spirago, lidový katechismus.
g) Odklízením manželství katolického dosáhli by nepřátelé
jeho pouze částečně svého cíle. Posledním cílem jejich jest něco ji
ného. To jest patrno z toho, že v těch zemích, ve kterých je vše
obecně nucené neboli závazné občanské manželství zavedeno a
církevní sňatek jest nezávazným, jest přes to totéž nebo podobné
hnutí jako v zemích, ve kterých ještě zavedeno není, totiž usnad
nítt' společné žití a rozejz'tí se manželů. Tak zanášela se r. 1905
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v měsíci březnu v Paříži zvláštní komise rozšířením ustanoveni
zákoníku Napoleonova, kterými se rozvod manželů povoluje. Jeden
řečník nazval ve schůzi, která se roku 1905 ve Vídni změnou zá—
kona manželského zabývala, ten stát severní Ameriky vzorným,
ve kterém stačí, »že dvě osoby po způsobu manželů spolu žijí a

samy sebe za manžely považují:, aby je též stát za manžely a je
jich dětí za manželské považoval.
Pak ale klesá manželství až na stupeň zvířat. Z toho jest
vidno, že jest posledním cílem bojovníků za rozlučitelnost manžel—
ství: Bezuzdnost tělesné náruživosti, která nezná žádných mezí,
žádných ohledů, a které se má obětovati všecko: Bůh, víra, blaho
člověčenstva a věčnost, a která by snížila ženu zase — jako v do
bách pohanských, na pouhý nástroj k ukájení náruživosti mužovy,
jehož by se mohl muž kdykoli zbaviti.
Zavedením nuceného manželství občanského utrpělo by právě
ženské pohlaví nejvíce které by upadlo do starého pohanského
otroctví, a proto by mělo veškeré ženské pohlaví proti ošeobec
nému zavedení nuceného manželství občanského ,a rozlučitelného
povstati.
Boj proti nerozlučitelnosti katolického manželství a o zave
dení rozlučitelného občanského manželství jest jenom jedním vý
padem pokažená přirozenosti lidske, která nechce vůbec v ničem
něco vysšího nad sebou uznávati, nýbrž chce býti sama neobme—
zeným pánem svého jednání; proto také chce ve všem, tudíž
i v manželství, všecky hradby a uzdy strhnouti, aby mohla beze
vší překážky dělati, co by chtěla. Correspond.—Blatt 10. čce. 1905.

h) Vídeňské noviny pod jménem »Vaterlandc píší zcela
správně: Zavedením nuceného občanského manželství přibylo by
soudů mezi manžely, jichž následkem by byla ještě větší bída mezi
lidem, nežli jaká nyní je; přibylo by obcím opuštěných sirotků,
přibylo by lidí nespokojených; největší pak škody by utrpěla žena.
»Cechc 1. ledna 1906.

i) Patřme, co hrozného zla způsobují rozvody ve Spojených
státech severní Ameriky, v té zemi svobody a závisti Evropy. jak
skoro denně čísti možno v největších a nejpřednějších amerických
časopisech, volají nejlepší státníci úzkostlivě po zákonech, jimiž by
se rozvody omezily, stížily, na nejmenší číslo přivedly; neboť roz
vody v Americe jsou příčinou mravního úpadku vůbec a především
úpadku mezi mládeží, která přeplňuje polepšovny, sirotčinceana
nalczince. A ti blázniví, několikrát rozvedení manželé plní choro
bince, chudobince a blázince. Ve státech, kde je možno třebas
třikráte za rok rozvedenu býti a_zase tolikrát oddánu býti, ubývá
obyvatelstva měrou úžasnou. Východní státy v Americe následkem
rozvodů a z nich plynoucích neřestí, hubenz'm dětí ve velkém: na
rozených i nenarozených, se odlidňují; totéž se děje v některých
státech středních. Amerika má padesát millionů moderních po
hanů, ale přece ti nejšlechetnější mužové mezi nimi: zákonodárci
a vychovatelé mládeže volají po omezení a dokonce i zrušení roz
vodů. Sám velemoudrý a prozíravý president Roosevelt bojuje proti
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rozvodům a odměňuje rodiny v řádném manželství žijící a dobře
vychované děti mající. O kdybyste viděli ty zástupy zmařených
životů neštastných dětí, které mají často až tři i čtyři otce, nebo
tři až čtyři matky!
Kdyby církev katolická jen jedinou tuto věc, totiž nerozlu
čitelnost stavu manželského, hájila, zasluhovala by již proto názvu
»oohránkyně národů<<.
Dnes všichni opravdoví lídumz'lo've'a vlastenci v Americe se
staví proti zá/zuóným rozvoáům. A hle! V Čechách pracují parou
pro rozvody! Pohnutky a příčiny rozvodů v Americe bývají velmi
často k neuvěření dětinské, malicherné, ano isměšné. jak píše
starší právník z Nového Yorku v časopise »Evening Wiconsionc
ze dne 7. prosince 1905 a připojuje na doklad svých slov několik
příkladů; proto obnáší v Americe počet rozvedených manželů
ročně sedmdesát pět tisíc. »Cechc 1. ledna 1906.
k) Slavný vídeňský kazatel jesuita Schweykart měl v lednu
t. r. ve vídeňském spolku katechetů přednášku o nerozlučitelnosti
manželství, ve které pravil: Místo, na němž odpůrci zasazujípáku,
jsou především 55 62. a 64. zákoníku občanského, které stanoví
neplatnost manželství katolíků se židy a nekřesťany všech druhů,
s řeholními osobami atd.; pak 5 111., který stanoví, že každé man
želství, v němž třeba jen jedna strana je katolická, jest rozvížitel
ným toliko smrtí jedné strany.
Zhoubnost rozlučitelného manželství poznáváme z následků.
Zkáza manželství má pro život rodinný i jednotlivce za následek
veliké škody; nerozvížitelnost je silnou oporou mravnosti mužovy;
učí jej přemáhání sebe a snad iútrapám; padne—litato opora, pak
dojde od prvního rozvodu ke druhému, třetímu a ještě dále. Do
kladem toho je Amerika, kde několikerý rozvod mužů je obvy
klým zjevem, ačkoli se ve vedoucích kruzích škodlivost rozvížitel
nosti dobře nahlíží. Tak pravil protestantský president Roosevelt:
Neučiníme-li to, co katolíci svým manželským zákonodárstvím
činí, pak jest Amerika ztracena.
A ještě více než u muže jeví se veliké škody rozvížitelnosti
u ženy, která snad ve vysokém stáří, kdy jest výdělku neschopna,
jest zapuzena. A dítko) To odnese každý útok na křesťanské
manželství; výchova dítka stane se nemožnou, bylo-li manželství
ztroskotáno.
Pečetí všeho ostatního je svátostné posvěcení. Svátost udilí
se v manželské smlouvě samotné. Kněz povolán je v prvé řadě,
prozkoumati překážky manželství a svátost uděliti; ale svátost
udílí se v tom okamžiku, kdy je vysloveno slovo :ano.. Manžel
ství je více než státní smlouva. Stát má právo jen nad věcmi, ni
koli však nad člověkem samým: nad jeho duší a tělem. Manžel
stvz'jest ale ustanovením nad člověkemsamým, proto nespadá pod
světské zákonodárství. Námitky proti těmto “důsledkům znějí na
příklad: Stát má zajisté zájem na manželství, tudíž i právo. Tuto
námitku vyvrátil již pohanský ňíosof Aristoteles, řka: Nesmí se
se říkati, že má stát právo všude tam, kde má nějaký zájem;
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neboť má také zájem na náboženství, a přece mu toto nebylo
odevzdáno.
Církev, zvláště poslední tři papežové, prohlašovala vždycky,
že má býti státu ponecháno upravování všech následků a'a občan
ské/za života spadajících.
Protestantský učenec Savigny odpověděl na dotaz italské
vlády: »Z formy dotazu soudím, že se vláda zdá kloniti k občan
skému sňatku, ja' jsem pro opak. Stát vykopal sám sobě hrob,
poněvadž kladl váhu jen na stránku právní a otevřel cestu ke
každému manželskému rozvodu. Jsem protestant, ale nemohu za
to, že můj náhled souhlasí s učením církve katolické.:
Také chci se zmíniti o nebezpečnosti manželství smis'enýclz.
Ze statistiky protestantského evangelického svazu a vídeňských
protestantů je dokázáno, že protestanté nemají největší přírůstek
z hnutí »Pryč od Rímac, nýbrž ze smíšených manželství. Na sto
smíšených manželství připadá 55 manželství, ve kterých se dítky
staly protestanty. Že smíšené manželství je velikou překážkou vý
chovy dítek, ukazuje se hned na začátku vyučování náboženství.
Rodina taková stane se napřed v náboženství lhostejnou a potom
vymizí z ní náboženství docela.
Církev je tvra'a', říkají někteří a chtějí větší počet dispensí.
Církev ovšem má moc, kterou jí dal Kristus Pán slovy: Cožkoli
rozvážete na zemi, bude rozvázáno také na nebi; a ona této moci
také vždy užívala. Ale co je církev církví, nebyla nikdy rmanžel
stvi a'okanane'c rozvázáno, tudíž byla dispens jen tehdy udělena,
složila-li jedna strana řeholní sliby, anebo bylo-li manželství pro
hlášeno za neplatné. >Čechc 21. ledna 1906.
l) Dejme tomu, moji drazí, že by nějaká katolická žena,
která byla se svým prvním mužem, taktéž katolíkem, rozvedena,
vstoupila do manželství občanského s mužem, který je tak zva
ným svobodným myslitelem, tudíž ani v Boha ani v nějaké nábo
ženství nevěří, nýbrž prý jen svým svědomím se řídí, a že by si
do svého druhého manželství občanského přivedla synáčka zman
želství prvního, a že by nynější muž její hned před svatbou jí
písemně před státním úřadem zaručil katolické vychování dětí.
Především podotýkám, že si svobodní myslitelé sami odporují a
na pokrytce si zahrávají; neboť oni se stavějí jednak náramně
svědomitými, kteří ve všem jen hlasu svého svědomí poslouchají
a jím se řídí. jednak ale v Boha, který je Stvořitelem svědomí a
tudíž nám skrze ně oznamuje, co je dobré a co zlé, nevěří. Svě
domí není hlasem těla, nýbrž duše, a proto může jen Bůh, jakožto
nejvyšší duch, býti Stvořitelem jeho; mimo Boha nemůže nikdo
jiný býti Stvořitelem, poněvadž stvořiti jest tolik jako z ničeho
něco učiniti, což může jen bytost na ničem neboli naprosto nezá
vislá. Nač poslouchati svědomí a báti se jeho výčitek, není-li Boha,
nejvyššího soudce všech lidí? Pak by bylo svědomí planým a
1ž.vým strašákem, a ten, kdo by ho poslouchal a se ho bál, byl
by pošetilým a směšným.
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Dejme tomu, že se těmto manželům narodí děvčátko. Matka
vychovává je podle náboženství katolického, učí je modliti se a
vede je ke všemu dobrému. Nábožná modlitba děvčátka, jeho úcta
a láska k Pánu Ježíši a Panně Marii, pokoj a blaženost, která
z celé bytosti jeho dýše, probudí v duši matčině opět víru kato
lickou, která byla nějaký čas mrtva. Tato víra katolická neúprosně
jí praví, že její druhý sňatek občanský není žádným manželstvím,
nýbrž že jest těžce hříšným souložnictvím, a že její nynější dítě je
dítětem nemanželským. Výčitky svědomí trápí ji den po dni, rok
po roce, a ona si netroufá s mužem je sděliti k vůli pokoji v do
mácnosti. Ona dává na sebe den po dni pozor, aby nikdy před
mužem o náboženství nemluvila, ona se bojí před ním udělati
kříž, se modliti, jíti na mši sv. aby ho neurazila, ona jest pořáde
ve strachu, aby se její dceruška nedověděla. že je otec nevěrcem,
a že synáček není jejím vlastním bratrem. Ona vyhledá tajně. aby
muž nevěděl, kněze katolického, aby si v upřímné a zkoušené
zpovědi ulehčila; avšak, ó hrůzo! kněz jí praví, že jí nemůže dáti
rozhřešení. Zdrcena vrací se domů, aby beznadějně nesla břímě
svých trampot dále — kterak to vydrží?
Synáček cítí, že překáží, zanevře na nevlastního otce, že mu
matku vzal, zanevře na matku, že ho obětovala, a na její občanský
sňatek.
Synáček doroste, chce se ženiti; jeho vlastní otec, první muž.
mu dává dovolení, avšak nevlastní otec, druhý muž, a matka, jsou
proti sňatku jeho. Nastanou hádky mezi synem a nevlastním
otcem a matkou, v nichž jim vyčte do očí, že manželství jejich
je neplatné; tím způsobí oběma veliké a dlouhé hoře; sestru svou
nevlastní také nemiluje, a proto může i mezi nimi k hádkám a
třeba ještě k něčemu horšímu dojíti.
Rozhořčen praví nevlastnímu otci, že bude, když mu povo
lení k sňatku dáti nechce, Žltl se svou vyvolenou jako manžel, to
že si v ničem před sňatkem občanským nezadá, že je obé jedno,
až na tu státní ceremonii, která ale na povaze takových sňatků
ničeho nemění. Prchá tedy z domova a žije se svou vyvolenou
k velikému zármutku rodičů.
Po smrti prvního muže naléhá žena na druhého muže, aby
se s ní dal po katolicku oddati. On ale nechce, nastanou hádky
o náboženství, jest po lásce, svornosti a štěstí na obou stranách.
Žena čím dále, tím jasněji vidí, že ji sňatek občanský zavedl do
doživotního žala'ře, ve kterém jest jí až do smrti mášetz' hrozná
duševní muka, která ji dohánějz'až k zoufalství! Pavel Bourget
Un divorce.

Závěrek.
Netrnete, moji drazí, hrůzou při tomto líčení útrap doživot—
ních ženy katoličky v manželství občanském?
do tedy nechce svou víru, svou věčnou spásu dáti na po
spas své tělesné náruživosti, ten nemůže býti pro manželství ob
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čanské rozlučitelné, ten také se nikdy k tomu neodhodlá, aby
manželství občanské uzavřel.
Končím slovy sv. Pavla, 1. Kor. 7, 29: »Čas krátký jest, ne
pozůstává, než aby i ti, kteří mají ženy, byli, jakoby jich neměli;
neboť pomíjí způsoba tohoto světa.< Amen.
you/'Míka.

Neděle V. po Zjevení Páně.
dest víra katolická hanbou?*)
Bez víry nemožno jest BoŽhuse líbiti.

Francouzský státník Thiers, který stál v čele Francie po“
pádu Napoleona III., znamenitý znalec dějin, vyjádřil se: »Kdybyl
to bylo v mé moci, vylil bych pravdu víry po celé mé vlasti.!
Věřící národ je mi tisíckráte milejší než nevěřící, protože věřící
národ má více nadšení, jedná-li se o skutky ducha, více statečné
mysli, běží-li o obranu národa < — V stejném asi smyslu pravil
mnohem dříve slavný básník Góthe: »Časy, v nichž víra ze srdcí
lidských vymizela, jsou pusté a neplodné, neboť nevěra jest vlast
nictvím slabochů, lidí malodušných (kleingesinnt), na sebe obme
zených; doby však, kdy víra kvetla, byly veliké a na dobré skutky
bohaté.: I dějiny naší vlasti potvrzují tato slova; vzpomeňte jen
na panování slavného otce vlasti Karla IV
Zkušenost tedy učí a věhlasní mužové ti potvrzují, že země
a národy mající víru zkvétají. Za našich dob však mnozí se viře
odcizují, a není málo těch, kteří odkládají víru jenom proto, že
jí neznají. Není tedy naší povinností, o pravosti a vážnosti víry
častěji promluviti, pohnutky, proč věřiti máme, vyložiti?
Již jedenkráte jsme si dokázali, že vírá náboženská není
hanbou Není hanbou proto, že souhlas všech národů uznává Boha;
proto, že všechno stvoření poukazuje na všemohoucího Stvořitele;
proto, že pořádek a účelnost ve světě svědčí o nejvýš moudrém
zákonodárci; proto, že svědomí v nás dokazuje nutnost bytosti
nejvýš svaté a spravedlivé. To všechno důsledně jsme vyvodili.
Pokročme dnes dále a otažme se: Je snad víra náboženská, jak
se v církvi katolické hlásá, víra katolická hanbou?
a) Dejme tomu, že někde v rodině jest stařec, který prodělal
vojenské tažení do Bosny r. 1878 — tak zvanou »okkupacic.
Když zimní večer rozprostře nad krajinou své tmavé peruti a děti
i vnoučata se přitulí k dědečkovi, který vypravuje, co vše prožil
a zkusil; je snad někdo mezi jeho posluchači, kdo by mu nevěřil?
Zajisté nikoliv! Ikdyby jeho vypravování znělo sebe hrůzněji,
o plné pravdě slov jeho nikdo ani dosti málo nepochybuje. Vždyť
všichni vědí, že dědeček tehdy nejen na živu byl, ale že i sám
*) Srovnej kázání na III. neděli po Zjevení Páně. Pramenů použito
tý ch:. —
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obsazení (okkupace) Bosny se súčastnil, že tedy byl při tom, co
líčí a proto co vypravuje, zcela dobře věděti může. Jeho poslu
chači jsou však také přesvědčeni, že dědeček není žádný mluvka
ani prášil, že nemá ve zvyku někoho obelhati ani podvésti, ale
že je to muž poctivý, víry hodný který pravdu říci c/zce. Proto
jest také víra, kterou rodina jeho slovům přikládá, zcela odůvod
něna a nikdo se za ni styděti nemusí.
Co jest ale vím katolická? Není vypravováním o Ježíši Na—
zaretském, čim byl, co učil, co konal? Zaslouží církev, která nám
tyto věci k věření předkládá, víru? Zajisté; ona opírá se o svatá
evangelia a evangelisté pravdu říci mohli, pravdu říci chtěli. Sám
w. _“řan,miláček Páně, svědčí : »Co jsme slyšeli, co jsme svýma
očima viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly — to
zvěstujeme váma I. Jan. 1, 1—3. Ano, evangelisté za tu pravdu
i životy své položiíi — řekněte sami: Lze někde nalézti člověka,
který by dal život za tvrzení, že něco viděl, čeho přece neviděl?
Jsou tedy evangelisté svědkové věrohodní?
Považme také, že není v celém světě zařízení podobného,
jako jest církev katolická. Sám protestantský dějepisec, Angličan
Macaulay (1- 1859; čti Makoly) to přiznává, když praví: »Nej
starší a nejpyšnější rody královské jsou v přirovnání s církvi jen
jako od včerejška.: A to vysoké stáří církve, kterého bychom
jinde marně hledali, to již před 17 věky vychvaloval Tertullian,
když se bludařů tázal: »Zdali můžete lépe. než katolická církev,
věděti, čemu Kristus učil; vždyt jste teprve od včerejška, kdežto
církev od dob Kristových nepřetržitě trválřc
Sahá-li však církev jistě až do dob Krista Pána, a může-li
tedy spolehlivě věděti. černu Kristus Pán učil, co ustanovil, proč
by měla méně víry zasluhovati než děd, který v kruhu rodinném
vypravuje příběhy svého života?
b) Nejvíce se naší církvi vytýká, že prý provozuje nesnesi
telné tyranství přisvojujíc si právo stanoviti, co lidé věřiti mají.
V jiných církvích se dovoluje, aby si každý věřil, co mu libo;
církev katollcká je prý ale nesnášelivá a žádá, aby dle jejího roz—
kazu věřící svůj rozum podrobovali i takovým pravdám, které
pochopiti nemohou.
Ovšem, nejmilejší, v této věci jest církev naústupná; lak to
žádá již od svého prvního počátku. Již sv Ireneus, biskup lyon
ský, (j' 191) honosil se tím, když proti bludařům svého věku
psal: »Ačkoliv po celém světě rozšířena, přece zachovává katolická

církev jednotu víry stakovou pečlivostí, jakoby pouze jeden dům
obývala, věří, jakoby měla jenom jedno srdce. jednu duši, hlásá
víru tak souhlasně, jakoby měla jedna ústa.c Ano, nad jednotou
učení Kristova bděla vždy církev, abychom tak řekli, s úzkost
livou žárlivostí. Starala se, aby z učení toho nebylo nic ubráno,
pečovala, aby k němu nebylo nic přidáno, zachovávala a zacho
vává učení to čisto a neporušeno až do dneška. Raději snesla
iodpadnutí celých národů od víryl než aby připustila změnu
v učení od Krista Pána zděděném. Sám Syn boží přislíbil jí v tom
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ustavičnou pomoc: »Aj, já s vámi jsem
skonání světa: (Mat. 28, 20). A protože
říci mohla, ale i vždycky chtěla, jest její
tak jisto, že vzhledem k tomu přirovnává

po všecky dny, až do
církev katolická nejen
učení tak bezpečno a
sv. Pavel církev knev
nému soupu, nazývaje ji »sloupem'a utvrzením pravdyc. I. Řím.

Lépe jednotu učení církve naší poznáme, poohlédneme—li se
po německé církvi protestantské. jak daleko tam již došli? V té
společnosti náboženské jsou velmí mnozí služebníci církevní (pa
stoři), kteří anl apoštolského vyznání víry (»Větím v Boha-) mod
liti se nechtějí, kteří ani nevěří, že ježíš Kristus byl pravý Bůh,
kteří ani křest za nutný a potřebný neuznávají! Má býti tato
volnost ve věření, tento vnitřní rozklad známkou spolehlivosti,
pravosti?
jak jinak ale v naší církvi! »jakoby měla jedna ústa: tak
víru hlásá, a »jakoby měla jenom jedno srdce, jednu duši: tak
věří! Všude, kde je zakotven kříž, znamení víry katolické, setkáte
se s týmž katechismem, z kterého vy, jako děti. jste se učily,
s týmiž pravdami, s týmiž naukami, které nám hlásány byly.
Tento obecně známý souhlas, ta jednota v učení církve ka
tolické jest nejlepším a nejjasnějším důkazem toho. že naše církev
ničeho jiného nehledá a nechce, než učili pravdě. Nezasluhuie tedy
proto největší příchylnosti, plné víry? Rcete sami : Kdo jest pravdy
milovnějším a hodnověrnějším: ten, kdo dnes tak a zítra jinak
učí, zde to, jinde ono hlásá, aneb ten, kdo jako naše církev po
všechny věky a na všech místech »jakoby měla jedna ústa
_témuž učila a učí?

c) Má-li býti nějaký spolek založen — a kdyby to byl jen
obyčejný spolek zábavný "jest třeba, aby sdělány byly spolkové
stanovy neb prav1dla, která poučují každého člena o cíli spolku
a vykládají, jakými prostředky spolek cíle toho dosáhnouti má.
A jakmile je spolek ustaven (založen), zvolí si členové výbor a
z něho hlavu, předsedu, který by se o zájmy spolku staral, spolek
pevnou rukou vedl, řídil a spravoval.
Pán ježíš svým utrpením zasloužil všemu lidstvu spasení a
chtěl, aby v díle jeho vykoupení dále pokračováno a ovoce jeho
utrpení a smrti všemu lidstvu přivlastňováno bylo až do konce
světa. ježto člověk je tvor společenský, ve společnosti žije, založil
Krisius Pán pro lidi také spolek, společnost, ustanovil jí hlavu,
vypracoval — abychom tak řekli — stanovy, vytkl cíl, účel: aby
vedla lidi k věčnému spasení.
A není třeba býti nějakým zvláště vynikajícím znalcem ná
boženství, aby mohl kdokoliv poznati, která jest ta od Krista Pána
založená společnost, kdo jest její hlavou a jaké jsou spolkové
stanovy. Každé dítě ví, že pouze katolická církev má hlavu a
uspořádání takové, jaké Kristus své církvi dal, když sv. Petru
pravil: »Pasiž beránky mé, pasiž ovce mél jan 21, 15, 17. »Ty
jsi Petr, na té skále: etc. Mat. 16, 18.
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Věří-li tedy katolík církvi, ví, proč tak činí. Ví, že církev
sahá až po časy Krista Pána, může tedy :) Ježíši Kristu a jeho
díle spolehlivě učití. Ví, že chce “jenom jednu nezměněnou a ne
změnitelnou pravdu hlásati ——jinak by s tak důslednou tuhostí
nelpěla na tom, aby všichni její údové témuž věřili. Ví, že jen
církev katolická má hlavu a zařízení takové, jaké Kristus církvi
své dal. Víra jeho jest tedy odůvodněna a rozumna, a to proto,
že se opírá o takové důvody, kterými nikdo jiný vykázati se ne
může. Proto netřeba se katolíku za víru styděti právě tak, jako
netřeba se styděti, věříli dítě otci, žák svědomitému učiteli, aneb
věří-li muž úředníku, jehož úřední spolehlivost bezpečnými důkazy

nade vši pochybnost jest prokázána.
*

*

*

Nejmilejší! Protestant Kristian Sclzó'nbez'n,znamenitý chemik,
který objevil plyn zvaný »ozon- a střelnou bavlnu, napsal svého
času: »Netajím se tím, že katolické církvi závidím mnohé, co má
a čeho naší protestantské církvi se nedostává. Katolická církev
'má'zařízení, zvyky a obřady, které jsou nejen samy o sobě vý
“ borné a hlubokým potřebám lidstva přiměřené, ale též vysoce
ctihodné svým stářím. Katolická církev jest jedním z nejvelko
lepějších zjevů v dějinách |:
Tak mluvil ten jinověrec. Jak smutné jest, pozorujeme-li, že
často katolíci, vlastní synové církve, matku svou tupí, ji hanobí,
jí se posmívají, její Věrou, jejím náboženstvím pohrdají? Nenapa
dají nám mimoděk slova božského Spasitele: »Amen. pravím
vám, že publikáni a nevěstky předejdou vás do království božího

Mat.21,3m)

Nedejte se tedy předstihnouti jinověrci u hájení církve u vy
znávání víry, kterou nám předkládá. Nestydte se za svou víru,
která je rozumna, která vás sílí v bojích vezdejších, která luští
nejtajnější záhady tohoto života. A posmíval-li by se vám kdo
proto, pomyslete si, že vy, věříce církvi, mnohem výše stojíte, než
takový nevěřící posměváček prázdného ducha. Vzpomeňte napo
menutí starého Mathatiáše: »Slov muže hříšníka nebojte se, nebot
dnes se povyšuje a zítra nebude ho více.: I. Mak. 2, 62—63.
A přetrpíte—
—lii nějaký úsměšek pro víru: což nepotěší vás

vědomí, že tím stáváte se opravdu vyznavači Kristovými a že se
podobáte prvním křesťanům? Jak krásně na to poukazoval již sv.
Petr, jehož napomenutím končím: »Bud'te pevni u víře. vědouce,
že se též vašim bratřím utrpení děje. Bůh pak všeliké milosti,
který povolal vás k věčné slávě v Kristu Ježíši, ont vás, když
maličko potrpíte, dokonalými učiní, utvrdí a upevní; — Jemu bud
sláva [a panování] na věky věkův.: Amen. I. Petr. 5, 9—11.
R. .S
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Neděle Devítník.
Pán a služebník.
»Bud'te vespolek rovnomyslní ne vy
soko myslíce, ale k nízkým se myslí
sklánějíce.c
K Řím. 12. 16

Evangelium jedná o dělníku a prácedárci. Slova za základ
v textu položená jsou jako vznešený příklad křesťanského poměru
mezi zaměstnaným' a zaměstnavatelem, mezi dvěma rozdílnými
stavy.
Křesťané drazíí Mezi vámi jsou také rozdíly. Vidím služebné,
poznávám mezi vámi i chlebodárce. Tento rozdíl, tento poměr
Bohem samým mezi vámi stanovený ukládá vám různé povinnosti.
Plnění těchto vážných povinností jest velikou zásluhou, lehkomyslné
neb zúmyslné zanedbávání velikým hříchem, který zapsán bude
do knihy života, dle jejíž obsahu každý z nás souzen bude vden
poslední. Nemohu hned chválou zahrnovati obě strany, nechci
také zahanbovati. Kněz ve správě duchovní má hojnou příležitost
slyšeti stesky a nářky obou stran a po dokonalé rozvaze jsou to
nářky odůvodněné, ba někdy velice pravdivé. Doufám, že jste si
všickni svých povinností vědomi a nalezne-li se něco, co nářky
vaše opravňuje, jest chyba na vaší straně.
Poslechněte tedy s pozornosrí slova má, jejichž účelem bude
tyto vzájemné povinnosti objasniti a k plnění jejich vás po
vzbuditi.
Základem všech povinností jest láska. Láska musí hřáti
služebníka i pána.
lověk zůstává člověkem i v podružném po
stavení. Pán i služebník mají tutéž duši, krví Kristovou vykou
penou, mají téhož Otce na nebesích, tentýž cíl, totéž nebe jedním
slovem, služebník jest naším bližním. Jeden pak zákon zapsán jest
do srdce všech, zákon spravedlnosti. Kdyby člověk sebe hlouběji
klesl, tento zákon ani vymazati ani zničiti nemůže. Aco jest tento
zákon spravedlnosti? Nic jiného než zákon lásky: »Milui bližního
svého jako sebe samého. Všecko, cožkoli chcete, aby vám lidé
činili, i vy čiňte jim. To zajisté jest zákon i proroci.: Bůh učinil
rozdíly stavů, roztřídil pána, služebníka, chudého, bohatého, a to
velemoudře. Neboť jen tím upevněn poměr mezi nimi, jeden po
třebuje druhého. I v přírodě jsou rozdíly, na př. vrchy a údolí.
Rozdíl stavů bez lásky zvrhl by se v odboj, zášť, nenávist jed
noho proti druhému. Láska ale vyrovnává vše, činí přívětivým
chlebodárce k služebníku, služebníka pak uznalým a ochotným
k pánovi. Vylučme lásku a uvažujme: Pán bude vypínavým, ne
snášelivým, považuje služebníky za tvory nižší, otroky, ubližuje
jim, ano béře jim i víru a s ní často ctnost, nezná jejich bolu,
zármutku, nemocí, jde nevšímavě dál jako levita kolem zraněného.
jest to vždy trpké a bolné pro mladého člověka, když musí
záhy otce, matku opustiti a mezi zcela cizí lidi se odebrati. a
u nich, vydán všem nebezpečím a pokušením, chléb si často trpce
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vydělávati. Když pak jen nevlídností a hrozbami zasypáván bývá,
jak tu stojí bez útěchy v cizím, chladném světě. Svatý apoštol
Pavel ujímá se s útrpností takových služebných v listu k Efes
ským: »Cožkoliv kdo učinil dobrého, to zas vezme od Pána, bud
on služebník anebo svobodný. A vy páni, též tak čiňte jim,
uskrovňujíce pohrůžek; vědouce, že i jejich i váš Pán jest v ne
besích a přijímání osob není u něho.: 6. 8, 9.
Jaké lásky a shovívavosti zasluhuje služebník, který doma
a rodině věrně se obětuje, své mládí i zdraví pro dům vynaloží!
Takový právem zasluhuje názvu přítele, bratra, jak praví Duch
svatý, Sirach. 33. 31.: »Máš li čeledína věrného, budiž tobě jako
duše tvá a jako s bratrem, tak s ním nakládej.< Již ve starověku
nazývají chlebodárce otcem služebníků, sloužící dětmi, soudruhy.
I u židů byl pán otcem služebníků, jak čteme v knize královské
o Namanovi: »Přistoupili k němu služebníci a mluvili mu: Otčelc
IV. 5. 13. Tím více u nás křesťanů. Křtem svatým stali jsme se
všickni služebníky Kristovými, dětmi božími.
Zářícím příkladem pro chlebodárce jest svatý František
Saleský. »Milujme své služebníky,: praví, »kteří jsou našimi nej
bližšími přáteli, kteří s námi tutéž střechu sdílí, z našeho majetku
žijí. Osvědčme jim občas pochvalou svoji spokojenost. Jedno
mocné větru zavanutí, které plachty vzdouvá, pohne rychleji lodí
na širém moři, než sto mocných vesel. ]edno přátelské slovo,
jediné znamení spokojenosti působí na služebníka mocněji, než
sto drsných, hrozivých rozkazůlc
_
Z lásky a v lásce mají páni své služebníky vychovávají. Nej
lepším návodem bude tu dobrý příklad.
Dobrý příklad více zmůže, než všecko napomínání. Naopak
napomínání toho, jehož vlastní skutky ze lži kárají, nebude míti
účinku. Byt otec přidržoval dítky své, by v neděli do kostela
chodily, sv. svátosti. přijímaly, zdaž čeho pořídí, nečiní-li tak sám?
Příklad musí vycházeti ze srdce, jak praví Alban Stolz: »Dobrý
příklad jest tolik, jako sluneční jas a tichý deštík pro kvetoucí
strom a zelenající se luh: rozsévá tiše a mírně zdar v mladé

duše.:

Jednou zkoušel císař Konstantin Chlorus své služebnictvo:
Prohlásil, že jen ty ve svých službách ponechá. kteří ochotně
bohům pohanským obětovati, jim sloužiti budou, a křesťanství
zaprou. Nalezli se skutečně mezi nimi lidé, kteří víru svou za
prospěch časný zapřeli a obět pohanským bohům přinášeli. A co
učinil císař? Vyhnal všecky služebníky, kteří pravému Bohu ne
věrnými se stali a ponechal ve službě jen ony, kteří věrně ve své
víře se chovali, řka: »Kterak mohou věrni býti mně služebníci,
kteří Bohu se zpronevěřiliPc Kéž by všichni chlebodárci v duchu
tohoto císaře jednali a příklad setníka Kornelia následovali!
Z lásky a spravedlnosti odměňuje také pán svého služeb
níka přiměřenou mzdou. »I—Iodenjestdělník mzdy své.: Timor. 1. 5.
Pán a služebník vešli spolu v smlouvu: služebník přislíbil věrnost
a píli, pán mzdu. Oba jsou povinni slibu dostáti.
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V každém stavu jest třeba pracovati dle sil a schopností.
Jest to zákon spravedlnosti a lásky, aby služebník byl odměněn,
ale na něm _iest, aby práce své pilně a svědomitě vykonával.
»Služebníka neužitečného uvrzte do temností zevnitřníchla praví
Spasitel. Mat. 25. 30 Bůh dal nám zdravé údy, síly a schopnosti,
abychom prací buď tělesnou neb duševní chléb si vydělávali.
Clověk rodí se ku práci, pták k lítání. Slunce, měsíc, hvězdy ne
beské stále jsou činnými, osvěcují, kolotají drahou vyměřenou.
Ryby ve vodách, ptactvo v povětří, zvířata na zemi projevují
činnost, ano i na stromech a bylinách postřehujeme činnost usta
vičnou, rostou, zelenají se, kvetou, ovoce přinášejí. Vpřírodě tedy
všude pozorujeme život a činnost neúnavnou. »Kterak by mohl
člověk, král přírody, jenž rozumem jest nadán, za práci se sty
děti, praví ctihodný Ludvík z Granady, když všichni tvorové
z přirozeného pudu proti ní odpor nejevířc Jako železo a jiné
kovy, neužívá—li se jich, brzo zrezaví a otupí, tak i cit a láska

člověka, služebníka k pánovi otupí, nerad-li pro něho pracuje.
Za vši lásku odmění se služebník nejlépe pracovitostí, která
ho šlechtí a úctou. Sv. Pavel píše Timotheovi 6. 1.: »Kteřížkoli
jsou služebníci, at mají své pány za hodné vší cti, aby jméno
Páně a učení nebylo rouhánolc Představení stojí tu na místě
božím, zastupují rodiče Uctu a lásku, kterou povinují děti ro
dičům, mají přenášeti později jako služebníci na své pány.
Za vši lásku odmění se služebníci nejlépe věrností. Jak by
bylo potěšitelné, kdyby každý služebník s klidným svědomím říci
mohl jako Jakub Labanovi: dvacet let jsem věrně sloužil, dnem
i nocíí Jak šťastný pán, který má věrné a spolehlivé služebnictvo.
Abraham měl služebníka Eleazara, kterému celé své jmění svěřil.
Zda dnes nalezneme podobnou lásku, věrnost, spolehlivost? Snad
někde., ale zřídka.
Uzce spojena jest s věrností poslušnost.
Poslušnost jest základem a nevyhnutelnou podmínkou vše—
likého pořádku. Bůh nebeský ukázal cestu a dal zákon inejmen
šímu tvoru. Člověk rozumem obdařený nemá z nutnosti ale zlásky
poslouchati. Když člověk člověka miluje, zdaž může mu jinak a
lépe ukázati svou lásku než posíušnostíř Největší poslušností za
vázán jest Bohu; první mocí, s níž se člověk při vstupu do života
stýká, jest moc jeho rodičů, jim povinen jest první poslušnost.
Takovou poslušnost má, když opouští dům otcovský, v životě
veřejném, v případě našem ve službě. >Poslušnost jest lepší než
obět,-- praví prorok Samuel neposlušnému králi Saulovi. Svatá
Terezie vyznává: »Jeden den v poslušnosti strávený jest mnohem
vzácnější než několik dní vustavíčném modlení.:
Proto poslušností získejte si lásky, poslušností odplácejte
lásku svých představených.
Krásný příklad poslušnosti dává nám pohanský setník Kor
nelius, když praví Kristu: »I já jsem člověk pod mocí postavený
maje pod sebou vojáky a dím tomuto: »Jdi, i jde a jinému.:
Přijď, i přijde, a služebníku svému: Učiň toto iučiní.: Mat. 8. 9,
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]ednejme podle tohoto příkladu, poslouchejme jako poddaní
v úctě a věrnosti, buďme laskavi jako představení. Jen láskou zí—

skáme si srdce poddaných, láskouavěrností nakloníme si srdce
představených. Vespolek buďme »rovnomyslníc, jak praví dnešní
svatá epištola k Řím. 12. 16. »ne vysoko myslíce, ale k nízkým
se myslí sklánějíce < Žádnému zlého za zlé neodplácejme, pokoj
mějme pokud na nás jest, se všemi lidmi, a Bůh pokoje a míru
bude s námi 13. 33. na věky. Amen.
Petr Teplý, kaplan v Jihlavě.

Neděle Devítník.
»anes

quidem currunt, sed unus acci

pit bravmm.c

Není vám známo, jakým způsobem se odbývaly zápasy sta
rých Korinťanů, bohatých měšťanů řeckých, k nimž dnešní list
byl sv. Pavel psal. Byly to národní svátky Řeků, kdy nejlepší ze
synů řeckých běželi o závod, aneb házeli o základ, nebo zápasili
o cenu. A na slavnost zápasů dlouhou dobu se připravovali, aby
vzali odměnu. jaká byla? Věnec! Z čehož Buď z listů olivových,
vavřínových, neb také z ratolestí méně vzácných stromů! A pro
tento věnec zápasili tak mezi sebou, že se stávalo nezřídka, že
oba zápasníci vypustili ducha v tuhém boji, aby neztratili korunu,
t. j. věnec odměny. Všichni běželi, ale jen jeden bral základ —
porušitelný — věnec, který jako vzácný poklad bral a schovával
po celý svůj život — a proto dí apoštol, aby tak se přičiňovali
křesťané o nehynoucí korunu slávy, jako Korinťané pohanštío zá
klad při svých národních hrách. Pro věnec z listí běželi o závod,
pro věnec z listí zápasili a často až na smrt.
Co jest to za poučení pro nás? Víte_ co znamená věnec?
Víte, co znamená věnec na hlavě nevěsty, víte, co znamená na
hlavě dítěte, když jde k sv. přijímání, víte, co znamená na hlavě
družiček, když kladou neviňátko do hrobu, duši čistou, nevinnou
doprovází ku bráně nebes?
Věnec — nevinnost. Korintští pro věnec vadnoucí zápasili,
my pak pro nevadnoucí věnec Kristův máme zápasiti zde, abychom
nevinnost zachovali. Drahým pokladem byl vítězi věnec ze zápasů,
což jest křesťanu sva/a' nevinnost? Drahý poklad, za nějž synov—
stvz' boží obdrží.
Rozjímq'me nyní, proč je:! tak vzácným pokladem nevinnost
svatá.

Pojednání.
1. Co zřídka se nachází, jest vzácné a drahé. Kdyby bylo
zlata jako hlíny, nemělo by větší cenu než hlína. Tak jest i se
skutky lidskými: čím některý ze skutků větší síly a umění vyža
duje, tím vzácnějším skutkem jest. Tak jest i se ctností, že čím
větší sebezapirání ctnost vyžaduje, tím vyšší jest naceně před
Bohem v nebesích.
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2. Čistota svatá jest ctnost, která vyžaduje stálé opatrnostia
sebezapření, ona se označuje barvou bílou. Víte, že šat bílý sice
jest krásný a slavnostní, ale hned jest na něm každý prášek znáti.
již i mezi samotnými pohany bylo panenství dočasné u ve
liké vážnosti. Ano, ímané postavili cudnosti chrám a v něm vy
držovali sedm panen, řečených vestálských, které musily zachovati
čistotu, neboť se domnívali oni pohané, že země a stát, v němž
by nebylo panen, by nemohl obstáti, a proto jako záruku pože
hnání panny vestálské ve veliké úctě měli.
Poněvadž jest to i nám poučné, zmíním se o nich obšírněji.
Ony hlídaly palladium, »ocbranu: Říma. Kdo by se na pannách
vestálských prohřešil, smrtí zemřel, a kdyby se panna vestálská
prohřešila, za živa zazděna byla do hrobu. Měly však panny ve
stálské tak velikou úctu, že sám konsul, čili nejvyšší úředník, jim
musil s cesty jít a že potkal-li je k smrti odsouzený, tu platilo
pravidlo, že dostal milost, nebo přímluva panen vestálských platila
i přtd soudy tak, že soudcové nevynesli rozsudek nepříznivý nad
lidmi, za něž se přimlouvaly. Ale tyto panny vestálské zachová
valy panenství toliko do 40. roku, kdy byly prosty závazku a
přece musilo se losovati mezi nejpřednějšími rodinami římskými,
které dívky mají se státi pannami vestálskými.
3. Tak vážili si pohané panenství — tak řídké mezi nimi
bylo. Jak jinak jest mezi věrnými ovečkami Kristovými. Mezi křc
stany sta a sta panen a mládenců zasvětili čistotu ježíši Kristu, a
to dobrovolně, bez nucení a losování, a tak věrně zachovali slib,
že ani smrtí se nedali pohnouti ke skutku nedovolenému, ba ani
nesvolili ku dovolenému a žádnému svazku manželskému. Kdo zná
drobet životy svatých, ví, jak často se opakuje tentýž úkaz, že
duše nevinná, Bohu zasvěcená, ničím od věrnosti své ženichu ne
beskému se odloučiti nedala, poněvadž čím kdo více Pána ježíše
miluje, tím podobnější mu chce býti.
Proto jest naší povinností, abychompočestným a stydlivým
chováním v nevinnosti a čistotě se udrželi. Nebo nevinnost a či
stota náleží mezi hlavní ozdoby člověka.
jak vzácnou ozdobou nevinnost a čistota jest, poznáte, že
každý by se rád čistotným a nevinným zdál, byť by jím vskutku
nebyl. Poznáte z toho, že hledí ukrýti vinu svou a často ]Í hledí
ukrýti i při pokání a bláhově se stydí pravdu říci, aby aspoň
potom byl, čím dosud nebyl. Proč tak činí? Protože vnitřní hlas
mu praví, že jest to velký rozdíl mezi životem počestným a nepo
čestným. Počestný život vyžaduje sílu, nepočestný jen odložiti stud
a nic víc. Nechť mluví si světáci, jak chtějí, ježíš nám dal příklad
čistoty a radil k ní, aby, kdo může pochopiti, pochopil.
4. Mnozí tedy se snaží zachovati zdání čistoty, ale nebéřou
věnec Kristův. oni jen na oko chtí býti čistotnými a ne doopravdy.
A proč máme býti čistotnýmiř
- Příčin jest mnoho. Poněvadž jsme obrazem božím a tu tedy
máme nad ostatní tvorstvo býti povznesení, že panujeme a porou
číme tělu svému. Kdo se může chlubiti silou svou, když nemůže
Rádce duchovní.
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sám sobě poručit? Ovládání sebe dáváme na jevo, že máme mravní
sílu. Přemoci sebe k vůli koruně boží, k vůli ježíši Kristu jest
velké vítězství, ale řídké, nebo málo jest vyvolených.
K vůli pozemské koruně z listí vadnoucího vytrpěli pohanští
Řekové mnoho tak že je v tom ohledu sv. Pavel za vzor staví
křesťanům v boji o své spasení.
Tak ale můžeme viděti dnes, že pro porušitelnou korunu
mnoho vytrpí a mnohého se odváží, ale pro neporušitelnou málo
čeho.
jen malinký příklad uvedu, podobný příkladu Palevu:
Mnozí z vás znají tak zvané koňské dostihy, jaké se odbývají ka—
ždého roku při větších městech. Dlouho se jezdci cvičí ku dni
dostihů, aby jich kůň obdržel první cenu. jezdci se postí, aby byli
lehčí, dlouhými jízdami se cvičí v krkolomných skocích, jen aby
vzali základ porušitelný; ale kdybyste jim řekli, aby z lásky kje
žíši se také jednou zdrželi něčeho — nepravím, aby se postili, ale
jen něčeho zlého se zdrželi ——
již toho nemohou vykonat anikvůli
neporušitelné koruně Páně!
Kdo rozsívá v těle — z těla žíti bude porušení, kdovduchu
— z ducha žíti bude spasení. Nechci se zmiňovati o různých
trýzních, jakých se dopouští duše, toužící se světu zalíbit, na
př. jak mnohý v malém nepohodlněm šatu tělo své hubí, aby po
rušitelnou korunu vzal, ale nemá síly, aby počestným a stydlivým
způsobem o nevinnost svou pečoval. Tak člověk nemá dosti vůle,
aby dosvědčil. že jest ku obrazu božímu stvořen, on raději klesá
na stupeň zvířat, než by se povznesl na hodnost syna božího. —
Ze jsme korunou tvorstva, máme se také nad ostatní tvorstvo po—
vznésti.
Mnohý vypustí ducha v hříchu, než by pustil hřích, aby
ducha spasil patným jsme to obrazem božím. Nejsme jen obra
zem božím, ale jsme i schránkou boží, nebo ve sv. přijímání, kdo
k nám jiný přichází, než ježíš Kristus, a tu každé sv. přijímání
jest příčinou, abychom se o čistotu duše přičiňovali. Hle, ten
jazyk, který mluví oplzle a zpívá, má býti lůžkem, na něž chceš
Tělo Páně položiti aopět tímtéž jazykem po sv. přijímání oplzlosti
sloužiti? Slyšte, co praví sv. Pavel o svých praotcích: Mnozí sice
z toho pokrmu jedli a z téhož nápoje pili, ale v nemnobých se
zlíbilo Bohu! A tak mnozí jíme z téhož pokrmu Páně, ale ne ve
všech se líbí Bohu, nebot duše tak zbnilá se smilstvu oddává, že
se dívati musíme, kterak ještě tolik smělosti má, že Tělo Páně
přijme.

Nad to pak nesmíme zapomenouti, že jsme i chrámem
Ducha sv.! Na křtu sv. Duch sv. stal se naším společníkemazbu
doval v nás chrám svůj. Tedy celá Trojice boží jest příčinou,
abychom čistotnými byli. jsme obrazem Otce, dědici Kristovi a
chrámy Ducha sv. Proto svatí tolik pro zachování čistoty oběto—
vali. Včera bylo sv. Anežky P. M, pro ni truchlili rodiče, že je
opustila. Anežka ukázala se ve snách rodičům a těšila je: neplačte
pro mne, nebo koho jsem milovala v životě, s tím jsem.
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Tak jako Anežka zakusila na sobě a zjevila, tak stane se
i nám, koho jsme milovali v životě, s tím budeme i na věčnosti.
Amen.

%
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Fr. Vaněček.

Řeči příležitostné.
Připomenutí ve vážné chvíli.
Na Vl. všeobecném sjezdu rakouských katolíků ve Vídni konaném pronesl

P. Vlktor Kolb, 5. I.. v Zofínském sále dne 13. listopadu 1907 skvělou řeč,

kterou neváháme doslova v »Rádcic otisknouti. Za našich časů je povin
nosti každého duchovního správce, aby častěji o dobrém a špatném tisku
kázal V řeči P. Kolba najde každý hojnost látky výtečně zpracované ne pro
jedno ale pro několikeré kázání.

Vysoce vážené shromáždění!
Když prede dvěma roky dostalo se mi té cti 5 tohoto místa
k vám mluviti, dovolil jsem si k vám .zvolati: Vojíny, jež vlast
do boje posílá, musí také veškerou výzbrojí a zásobami opatřiti;
tím však neprokazuje jim, nýbrž sama sobě největší dobrodiní —
koná prostě svou povinnost. Brannou mocí, kterouž posíláme do
boje za naše nejvyšší statky, za vše, co nám drahým a svatým
jest, brannou mocí, která by nás osvobodila od strašné, již již
hrozící zábuby, jest katolický tisk. Proto jest svatou povinností
veškerého katolického lidu, aby se staral o svůj tisk a tato po
vinnost týká se každého katolíka bez výjimky. jedině tím prokáže
katolický lid — ne snad svému tisku — ale jenom sobě samému
největší a nejpotřebnější dobrodiní a vyplní křiklavou mezeru,
ač-li ovšem nechce na těle i na duši bídně zahynouti. Aby se

však veškeren lid katolický k společnému postupu organisovatí
mohl, stává jenom jediný prostředek, totiž sdružení a semknutí
se v jediný spolek, v němž by všichni katolíci místo nalezli. Nuže,
založme veliký, všeobecný, katolický spolek pro celou říši a po
jmenujme ho po Piovi V. »Pz'ovým spolkem: ku podpoře katoli
ckého tisku v Rakousku. Moje slova došla souhlasu a ve jménu
Páně chopili jsme se práce, která ovšem bez obtíží nebyla.
1—Založení Piova spolku —] Hned při zakládánínPiova

Spolkuc

objevila se choroba, kterou bych nazval chronickým passimismem.
Mnozí totiž pochybovali o účelnosti spolku a z různých stran
bylo slyšet »dobře míněnouc radu: »To všecko nic nepomůže,
k čemu to, vše jest marnélc
K tomu se přidružil partikularismus a to nejen národnostní,
ale též jednotlivých korunních zemí a stran. [ partikularismus
nám působil nesnáze; bylo z různých stran slyšet hlasy: »Co my
dostanemeřc a slova ta pronášela nedůvěra. jenom aby žádnému
listu a žádné straně se nedostalo nějaké přednosti.
Dostavila se i bázeň, že nový spolek bude hleděti. aby
uplatnil svůj vliv na redakce a vedení listů, že bude nad nimi
vrchnoporučenská práva vykonávati.
*
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Nenechali na sebe čekati ani různí rádcovc', kteří pravili:
»Vždyt nám není třeba podporovati listy, potřebujeme jenom
korrespondenční kanceláře; nechť časopisy oVaterlandc a »Reichs—
posta splynou v jeden list; bylo by záhodno nějaký zcela nový
světový list založiti. — Nepotřebujemc vůbec žádného spolku,
nýbrž založme akciovou společnost a jest v okamžiku pomoženol
Přišli i netrpěliví. Sotva jsme vyvěsili návěstní tabuli s ná—
pisem »Piův spolekc, sotva j=me počali úřadovati, již bylo slyšeti
ve všech toninách různé dotazy: Co vlastně dělá >Piův spolekřc
Zádáme světovou telegrafní agenturu! Ať je zřízena světová te—
lefonní služba! — Kdy už budou noviny větší, lacinější, rozšíře—
nější? Kdy vlastně vyjde první číslo nového denníku?
Konečně přiběhli i duchové neklidní a nepokojní, praví kazi—
mírové. »Dovídáme se, že »Piův spolek: vydává nové noviny. To
je podvod na členech spolku páchanýlx — Běhali od Pontia
k Pilátovi, aby »Piův spolekc obžalovali, ačkoli nikomu z vůdců
>Piova spolku: ani nenapadlo nějaký nový list vydávati.
Uprostřed všech těchto »dobře míněnýchc rad, požadavků,
návrhů, stížností, ano i žalob, počala správa »Piova spolku: pro
váděti veliké dílo. Dilo toto možno provésti pouze za součinnosti
veškerého katolického lidu a správa »Piova spolku< koná je u vě
domí cíle vytčeného dbajíc pečlivě všech oprávněných zájmů
Díccesní, případně zemské poradní sbory byly zřízeny ve sv.
Hypolité, Linci, Brixenu, Inšpruku, Celovci, Szyr. Hradci, Brně,
Gorici a Solnohradě. Aby postaráno bylo o krajinský tisk, ujed—
nala správa »Piova spolku: s diecesními poradními sbory, že 50
proc. všech příjmů řečeným sborům pro jejich krajinský tisk po—
nechá a teprve druhá polovice příjmů ústředně vídeňské připadne.
Obava, že »Piův spolek: bude poručníkovati katolický tisk,
byla zbytečnou, neboť »Piův spolek: nečiní pražádných nároků na
vliv ani v redakcích ani v administracích katolických listů.
Kterak čeleno bylo výtce, že jednomu ze dvou centrálních
listů dává se přednost? Každému dárci ponecháno na vůli určiti
příspěvek pro list jemu milý. Co však výslovně určitému listu vě—
nováno nebylo, bylo dle naprosté rovnosti oběma listům stejnou
měrou věnováno a to tak, že na vlas stejně velikých obnosů téhož
dne se jim dostalo.
»Piův spolek: nemohl uposlechnouti dobré rady z různých
stran dávané, aby nebyly sbírány příspěvky, ale aby byl založen
akciový podnik, protože“ nemá žádného spolkového majetku, na
němž by akcie vázány býti mohly.
Proč \PlůV spolek: žádného nového časopisu nezaložil, proč
musí oba již stávající centrální listy podporovati, obšírně vyloženo
bylo ve zprávě na V. všeobecném sjezdu rakouských katolíků,
zpráva byla sjezdem schválena a do stanov pojata.
Požadavek podporovati pouze a výhradně tiskovou kancelář,
subvence však listům dále nedávati, rovnal by se vyzvání odeslati
do války jen náboje, třeba by děl se nedostávalo, jen aby se ná—
boje vystřílely. Korrespondenční kancelář snáší tolik materiálu, že
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naše listy v nynějším svém stavu ani nemohou vše zpracovati. —
Rozvoj tiskové kanceláře musí jíti ruku v ruce s rozvojem listů,
sic jinak pracuje kancelář pro koš na papír.
Mluvilo se též osoutěži katolických l'stů a bylo žádáno, aby
>Piův spolek: v té příčině zakročJ. Jak převrácený to názor!
Spolek, jehož účelem jest šířiti katolický tisk v Rakousku, ne
může přece ani dosti málo vystupovati proti jednotlivým katoli
ckým listům proto, že rozvinují větši. beztoho již dávno želanou,
k rozšíření listu nevyhnutelně nutnou čilost Nemůže tak učiniti
ani proto, že slouží veškerému katolickému tisku a tudíž nesmí
podporovati rozšíření pouze jednoho listu a nejméně tím způso
bem, že by překážela bránil vy'v0ji Lstu jiného. Nesmí'jinak jed—
nati: stanovy zakazují a brání konan vliv na redakce neb admi
nistrace listů. Než k obavám toho druhu není vůbec příčiny —
Když ve válce rozličné pluky souběžná tažení konají, nikdo jistě
nemluví o soutěži a to tím méně. paltli každý pluk sám o Svou
výživu v nepřátelské zemi se stará; právě tak tomu jest i u ka
tolických listů.
Stojíme na stanovisku: »Země má dosti místa pro všechny.“
V říši, v níž ke škodě a zkáze katolického lidu na sta zednář
ských, židovskýcb, na tučné dividendy bohatých listů se tískne,
v říší, v níž více než 23 sociálně—demokratické noviny vycházejí,
bude časem třeba, aby ne snad dva neb tři, ale aspoň desetkrát
tolik katolických listů vycházelo, a to nejen beze vší subvence,
nýbrž také se slušným čistým ziskem. Toho bude třeba, podaří li
se nám především potlačiti tisk jedovatých, cizopásnýcb pijavic
na těle katolického lidu. Pravím: podaří li se nám krev ssající
tisk židovský z rukou katolického lidu odstraniti.
I. [— »Piův spolek: je spolkem bojovným. —l

To je první pod

mínkou a hlavní úlohou »Piova spolku-. Velectěné shromáždění!
Ačkoli tato pravda v programu a stanovách »Piova spolku: přesně
vytčena jest, přece není důležitost tohoto bodu dostatečně oce
n

a.

Zasloužllá redakce konversaěního slovníku Herderova obrá
tila se na mne se žádostí o vysvětlení účelu »Piova spolku-. Od
pověděl jsem: »Piův spolek: jest katolickým tiskovým spolkem
pro celou říši, jenž si vytkl trojí úkol; předně : potlačiti špatný
tisk; za druhé : agitovati ve prospěch dobrého tisku a konečně:
opatřiti hmotné prostředky katolickým účelům tiskovým. Než
v slovníku při článku samém bylo o prvním účelu docela poml
čeno. To by znamenalo uříznouti našemu spolku hlavu. Boj proti
špatnému tisku jest sám sebou velikým vážným a důležitým úče
lem a úplně by postačil, aby k vůli němu byl založen spolek pro
celou říši. — U nás však jest tím důležitějším, protože bez boje
proti špatnému tisku naprosto nelze dosíci druhého a třetího účelu
spolkového, totiž agitace a hmotné podpory katolického tisku.
Dosáhneme-li ale účelu prvého, oba druhé sarno sebou již splnění
dojdou. Na tento první důležitý účel kladu zde zvláštní důraz.
nebot úvaha o něm může rozptýliti předsudky, které neněmecké
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národy dosud :Piovu spolku: odcizovaly a přesvědčiti je též o tom,
jak důležito jest, připojiti se k našemu spolku.
»P.ův spolek,: velectčné shromáždění, jest tudíž především
spol/zem bojovným, spolkem na obranu proti israelitské allianci,
která celý svět obepíná.
[_ Alliancežidovstva. _] jako všude tak i u nás v Rakousku
zmocnila se židovská allz'ance špatného tisku, aby uskutečnila
nejvnitřnější myšlenku celého svého plánu. Světová alliance židov
ská totiž myslí, že jí náleží panovali nad ostatními národy. Její
tisk vytkl si za úkol uskutečniti tento světový plán. Křeslamtvo
má býti nábožensky-mravně zničeno a na troskách a ze zbytků
křesťanských národů má býti vybudován nový Sion. Prvni bod
jejiho programu jest křesťanstvo nábožensky zničiti; vždyt dějiny
učí, že žádného národa nikdy nebylo bez náboženského podkladu,
aniž kdy bude. Proto ia dvojí hra židovského tisku.
[— Dvojí hra židovského tisku. —] Církev má býti z celého ve—

řejného života vyloučena, židovstvo však má býti uznáno a záko
nem chráněno. UčeníJežíše Krista jest židovstvu pošetilostí a bludem,
předpisy talmudu nedotknutelnou svátostí.
Nekvašený velikonoční chléb židů jest důstojným a ctihodným
obyčejem mejsvětější svátost oltářní předmětem hrozného rouhání.
Učitelé zákó a M0jžíšova jsou nedotknutelnýřni úředními osobami
katoličtí kněž
izernými, bídným kněžoůry. Židé usilují o to,
aby jejich svátky“byly na školách uznány. od křesťanů však po
žadují nádenickou práci v neděli a ve svátek.
idé houževnatě
lpějí na vyučování své mládeže dle předpisů Mojžíšových, ale
bojují za beznáboženské vyučování křesťanů. Dle obřadného oby—
čeje svého slaví své svatby; ale zuří proti svatosti sňatků křesťan—
ských. Tisíceré mají předpisy pro pohřbívání svých zemřelých,
ale bojují za spalování mrtvol křesťanů. Odsuzují každý útok na
své vyznavače jakožto surovou hrubost sami však zasypávají vše
křesťanské žíravou hanou a posměchem, To patří k vyhlazovacímu
boji proti křestanstvu. Proto spolčují se tyto listy s každým. kdo
víru křesťanskou hanobí, váží si každého jejího nepřítele, každého
odpadlého kněze, podporují každý spolek, každé opatření, každé
násilí, schvalují každou loupež a krádež, jen když se církvi škodí.
Štvou všecky nízké a divoké pudy k vyhlazujícímu boji, souhlasí
úplně s cíly svobodných zednářů. na jejichž kongresu v Paříži
jakýs br. Cooq prohlásil: »jest nutno víru v dogmata zničiti, než
na tom nesmí svobodný zednář přestati. Zednář považuje nábo—
žensrví za zlo, a proto musí náboženství nejprve v sobě samém
potlačiti, ze svého svědomí, ze svého srdce a ze své mysli vymý
titi, svou výchovu, byla-li náboženskou, obnoviti a v témž smyslu
i na svou manželku a děti působiti. Jest povinností žen, aby byly
volnými myslitelkami a děti vychovávaly beze všeho nábo
ženstvíc
Tyto zásady i náš špatný tisk za své přijal; skrytěji a pro—
hnaněji v listech pro intelligencí,_ surově a cynicky v listech ži—
dovské sociální demokracie. Nedávná doba přinesla příklad tak
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surového tupení křesťanského náboženství, tak pustého rouhání
se Bohu, že něco hroznějšího již ani státi se nemůže — přes to
však o. k. úřady v Št. Hradci nenalezly příčiny k zakročení.
První bod programu internacionálního židovstva zní: Vykladz'tz'
křesťanstvo, nebot národ bez náboženství jde bez milosrdenství
vlastní jisté zkáze vstříc.
Druhým bodom programu tohoto tisku israelské allianco jest
morální bankrot křesťanů.
Tytéž listy, které naše Bohu zasvěcené kláštery a řeholní
domy zovou pařeništěm nečistoty a smilstva, jenom s největší
šetrností referují o ohavnostech salonu paní Riehlové a Cons.; jako
nemravnou instituci pronásledují svátost pokání, ale jejich feuille
tony a romány oplývají cynickým, oplzlým líčením vší neřesti
a chlípnosti.
jaký to poplach, jak se bouří, když konečně piece jednou
nemravné obrazy z výkladců jsou odstraněny, pornografické knihy
zakázány, místa z divadelních kusů, mravnost co nejhruběji urá
žející, seškrtána. jako kdyby pouze u m'a/z bylo všechno umění
a literatura, aby lidstvu mravní nevázanost, výstřední cizoložství
a demoralisaci vočkovali. Kdo provozuje vr řejně kuplířství v dobře
zaplacených anoncích; kdo chrání a hájí obchodu s děvčaty; kdo
rozšiřuje nestoudné fotografie, jež otravují naši mládež? jaké jsou
to kniky, které ohlašuje »Neue Freie Presse: ve vánoční příloze?
Kdo vymýšlí o nevinných kněžích a klášternicích nejhorší zločiny?
Kdo se zastává zlodějů knih jako mužů proslulé učenosti? Kdo
horuje pro darebáky a loupežné vrahy a deklamuje o jejich šle
chetných srdcích a jejich dětinné lásce? Špatný tisk ve službách
světové israelské alliance jest to, a vše to činí k mravní zkáze
křesťanského lidu. Chcete důkaz nade vše jasný? Poslyšte, co píše
»Reichspost- v čísle 271. ze dne 9. listopadu 1907 pod názvem:
»Dosti dobré pro křestanyc.
V Novém Yorku _v Americe na divadle slavně propadl kus
židovského »básníka- Saloma Asche zvaný »Bůh msty-. V kusu
tom vystupují samé prodejné poběhlice a i židovská kritika vesměs
s odporem odmítla tento paskvil, který béře svou látku z nejšpi
navějších kloak lidského žití. jenom vídeňské liberální listy svého
času nadmíru vychvalovaly tento hanebný kus.
Ředitel židovské/zo divadla v Novém Yorku, Adler, nechtěl
s počátku připustiti tento kus na prkna svého divadla.
editel Adler sám vyjádřil se k jednomu redaktoru novo—
yorkského židovského denníku takto:
»Když jsem před půldruhým rokem měl podniknouti cestu
po Evropě, prosil jsem naše zdejší publicisty, aby mně jmenovali
spisovatele dramatických děl v Evropě, na něž bych se s objed
návkou divadelních kusů pro své divadlo obrátiti mohl. Pan Kahan
z listu »VorwžirtSc mi doporučil pana Asche. Přišed do Evropy,
pozval jsem p. Asche k sobě. Obdržel jsem odpověd, že přinese
jeden kus do Karlových Varu, že však nemá peněz na cestu.
Poslal jsem mu peníze a to několikrát a on přišel. Předčítal mně,
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paní Adlerové a panu G_ůnzbergovi svůj právě dokončený kus.
Poslouchal jsem jen s hnusem a hrůzou. Když předčítání ukon
čil, řekl jsem mu: Pane Aschil Váš kus činí na mne ten dojem,
jako kdybyste vy sám ve vykřičeném domě (: bordellu) vyrostl.
Nenacházím na vašem kuse ničeho zvláštního, než špinavé my—
šlenky a obscoenní obrazy. jsem otcem rodiny a musil bych se
styděti před svou rodinou, kdybych v takovém kuse vystupovati
měl. Asch na to odpověděl: Uznávám, máte pravdu. Můj kus
není pro židovské divadla, ale pro křesťany bude dobrým! .
Křestané si nechají všechno líbitš, ba i tu židovskou špínu,
která i samým židům se hnusí. Upřeně sledují na divadle nečistý
ten kus, mluví o umění a divadelním požitku a klidně a tiše sná
šejí, když jim židovské divadelní zprávy našeho liberálního tisku
tuto pekelnou dramatickou špínu jako realistické drama vychva—
lují. I sám židovský autor, který tu hanehnost složil, posmívá se:
»Pra křesťany to bude dosti dobré./c Kde to jsme, necháváme—li
o sobě takto mluvitiř
To tedy chce tisk světové židovské alliance: mravní zničení
křesťanského lidu, nebot mravně zničeného lidu nelze zachránili,
bez milosrdenství je zasvěcen zkáze.
Třeti bod programu tohoto tisku jest materiolni, hmotná zkáza
křesťanstva- Tento tisk stojí ve službách těch, kteří proto se stali
bohatými. že ochudili křesťany. Proto jsou listy židovské přiro
zenými Spojenci všech pijavic křesťanského lidu
Poplašnými zprávami ustanovují kursy na bursách, tvoří mil
lionáře i žebráky, nechávají akcie stoupati a klesati, zvyšují neb
snižují úvěr jak jednotlivců tak i celých říší Oni jsou to, kteří se
vzpírají každému pokusu, aby drobnému muži z lidu pomoženo
bylo, aby millionáři k větším dávkám a břemenům zákonem za
vázáni byli; oni bez přestání volají po zabrání církevního jmění.
ale úzkostlivě mlčí o millionech svých prácedárců. Tyto listy jsou
obhájci lichvy s chlebem, lichvy s obilím, lichvy s moukou, lichvy
s masem, lichvy s uhlím, zkrátka jsou obhájci všech nespravedli—
vých svazů a kartelů, jež křesťanskému lidu vyssávají krev. Stálé
stoupání cen všech životních potřeb, ohromné ceny uhelné jsou
jen následkem té ukrutně hry, kterou tyto listy pochvalou pro
vázejí. jak nestydatě si nedávno opět hlavní z těchto žurnálů po
čínal, vysvítá z toho, že i samotný židovský bursovní list —
»Okanomístc — v čísle 42. uznal za dobré následující výkřik do
svých sloupců pojmouti: »Nutno opět (tedy ne po prvé) naší burse
připomenouti, aby se vyprostila z neblahého a skličujícího vlivu
»Neue Freie Presse.. Bursa měla by konečně jednou přijíti k po—
znání, že nemá zuřivějšího, bezohlednějšíbo a sobečtějšího nepřítele
nad tento list . — Ano, tento tisk chce hmotnou zkázu křesťan
stva, aby všichni křesťané heloty a podruhy byli v té krásné do
movině. která kdysi byla právním majetkem jejich otců — ač li
raději nevyvolí, jako tisícové ročně učiniti musí, s holí žebráckou
vystěhovati se za moře do nového _světa.
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Ještě jednou pravím: tento mocný tisk, který ovládá všechnu
nasi veřejnost, dle vytčeného programu pracuje o náboženské,
mravní a hmotné zkáze křesťanského lidu. Proto také štve k bratr
skému boji a podněcuje národnostní nevraživost.
Poslyšme o tom ještě jiný hlas, hlas orthodoxm'lzo metropo
lity kyjevské/za Flaviána; v nedávno vydaném pastýřském listě
praví: »Od té doby, co car daroval naší zemi svobodu tisku. jsme
náhle jako tenaty obklíčeni celou sítí listů, které se vesměs vžz'
davskýelz mka'e/z nacházejí. Chytrý hebrej hned poznal výhody,
které skýtá vliv novin, a neváhal ani okamžiku, aby se toho vlivu
zmocnil. Proto jsme nyní odevšad zhoubným a bezbožným tiskem ži
dovským zaplavení, který vede nezákonný boj proti naukám kře
sťanským a náboženským, proti institucím církevním i státním,
tiskem, který podrývá všechny základy společnosti lidské i mrav
nosti. Tento tisk jest velikým nebezpečím rodiny, státu, lidské
společnosti a nese hlavní vinu na haneónýeh revolucz'anářskýeh
zločinech, jz'c/zžjevištěm naše nešťastná vlast jest jest povinností
každého křesťana, všude a bez přestání pozdvihovati hlasu proti
tisku židovskému a mužně a neohroženě o to se zasazovati, aby
každý křesťanský ruský dům tomuto tisku zůstal uzavřeme
Nuže tedy, jak chová se křesťanský lid vzhledem k tomuto
zločinnému počínání židovského tisku? Právě tak jako druhdy ru—
doši v Americe aneb do dneška černoši v Africe a Australii, když
lihovinami a kořalečním morem otravování byli; ač hynuli na těle
i na duši, ač přicházeli o peníze, majetek, svobodu, zdraví, ano
i o život, přece přinášeli poslední svůj groš k obchodníku, aby si
koupili jed, který je vraždil. Podobně nosí náš ubohý katolický lid
v millionech své peníze těmto listům, které ho denně otravují,
platí si svoji hanbu, kterou naň tyto listy denně kydají, podpo.
ruje svými penězi všechno úsilí těchto listů ke své vlastní zkáze.
To jsou smutné skutečnosti, před nimiž nesmíme oči zaví
rati, a to tím méně, protože Francie nás poučuje, co nás nezbytně
čeká, jaké jsou následky toho vyhlazovacího boje, který vede
špatný tisk proti křesťanskému lidu.

—Jaká po.-noc proti tomu? —] Co pomohou

proti tomu sebe

srdečnější nářky ——za humny? Co zmůže poukazovati k tomu,
že milliony nejsou srozuměny s tím, čemu špatné noviny učí? Ty
milliony. které mluviti nemohou, ty srdečné nářky, které do ve
řejnosti nepronikají, pro veřejnost neexistují, nenacházejí ve veřej
ném životě žádného povšimnutí, zkrátka přes tyto milliony kráčí
svým těžkým krokem zkáza bezohledně vpřed . .
Proto chce »Piův spolekc organisovatz' cele' vojska, aby tomu
nestydatému počínání čelil a vyhlazovací boj proti křesťanstvu ve
dený včas ještě zamezil.
=Piův spolek: dovolává se svědomí opadu sebezaclzovám'všech
křesťanských národů Rakouska Ven se židovským tiskem z kře
sťanských domů a křesťanských rukou neboť tento tisk jest váš
největší, nejnásilnější a nejničivější nepřítel, který, když vám víru
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a mravy vyrval, i chléb vám od ust béře a vás jako žebráky ze
země otců vašich vyhání Nedávejte více peněz, abyste živili tyto
bestie, ktere' se na vás sa'pajz'; kdo podporuje takový list, stává se
nepřítelem vz'rý, nepřítelem uevz'nnostz', nepřítelem blahobytu svých

křesťanských spoluobčanů, kdo takový tisk platí, stává se spojen
cem rouhačů, lhářů, podvodníků a vyssavačů lidu, jimž tyto listy
slouží.
Nenalézám důvodu, který by jenom jedné zemi Rakouska
neb jenom jednomu národu katolickému bránil připojiti se k to
muto bojovnému spolku. U všech zajisté národů jsou víraimravy
i hmotný blahobyt křesťanského lidu nad pomyšlení vážně ohro
ženy.
Vzpomeňme na Plzeň, kde nedávno před příchcdem vrch
ního arcipastýře, ndp. kardinála, na 20.000 sociálně-demokrati
ckých letáků, plných posměchu a potupy mezi křesťanský lid roz
házeno bylo !
Proto také usilovné práci důstojného pana redaktora Gme
lyho se podařilo katolické Uhry spojiti v »Piově spolkuc, v jehož
čelo se postavili kníže Esterhazy a slavný biskup ze Stoličného
Bělehradu.
Nemohu pochopiti vůdce lidu, kteří odpírají tomuto spolku
své podpory, jako stejně nevysvětlitelným mi zůstane, kterak jistý
katolický obhájce mohl psáti ústřednímu vedení: Dejte mise vším
spolkařenz'm pokoj, spolku vašeho doporučovatz' nebudu a do schůze
nepřijdu. Z toho plyne též, že »Piův spolek: není nikterak spol—
kem konkurenčním jiným spolkům, na př. katolickému školskému
spolku, universitnlmu Spolku a pod. Nikoliv, .Piův spolek“ jest
jejich upřímným spojencem. chce všech hájiti, aby snad, co ka
tolických peněz namáhavě sebraly k účelům katolickým, nebylo
pojednou uloupeno a rozmrháno vítěznými vůdci židovských listů,
jak k tomu již bohužel ve Francii došlo. I u nás jistě k tomu do—
jde, nebude-li moc židovského tisku včas zlomena, a proto »Piův
spolek- právem očekává nejúčinnější podporu všech; očekává, že
všichni, kdož s křesťanským lidem upřímně smýšlí, jednohlasně ve
všech řečech od země k zemí, od místa k místu, od domu k domu
provolají válečné heslo »Piova spolku—: Špatný tisk jest naším
nepřítelem! Chceme býti osvobození od prolhane'ho tzsku!
II.

[_ Druhý účel »Piovaspolku: -] Svatý biskup Remigius zvolal
prý při křtu krále Chlodvíka: »Spal, čemu jsi se dosud klaněl, a
klaň se tomu, co jsi dosud pálili: Podobně i »Piův spolek: volá
ke katolíkům Rakouska: Zahazujte to, co jste dosud platili, ku—
povali a četli, a čtěte a podporujte to, co jste dosud odhazovali
a zanedbávali: nedostačujet pouze vyhazovati špatné noviny z domů
křesťanských. Nutno jest, abychom do křesťanských domů kře
stanské časopisy zavedli. To jen druhým účelem, druhým úkolem
»Piova spolkuv. A v pravdě i zde mohu opakovati: Kdyby tato
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úloba byla jediným cílem »Piova spolku-, byla by dosti velikou
a dostatečným důvodem, aby se všichni rakouští katolíci v »Piově
spolku: sjednotili k tak důležitému a tak nutnému podniku. Po
ložme si otázku: jak se věci mají s katolickými novinami? Když
roznašeči novin na drahách vyvolávají jména žurnálů, kdo pak kdy
pomýšlí na to, že by mohly také katolické noviny býti jmeno—
vány? Žádá-li kdo v hostinci, v kavárně nějaké noviny, kdo se
v Rakousku tomu podiví, jsou-li předkládány výhradně špatné,
církvi nepřátelské listy? Jde-li kdo kolem prodejny novin, kdo se
nad tím zastaví, že jediné špatné noviny jsou vyvěšovány? Koho“
překvapuje zpráva, že v rodinách křesťanských jenom židovské
noviny jsou domovem? Co pak by se asi stalo pz'kkolow', který
by židu předložil »Reichspostc aneb »Vaterlandc? Snad by byl
stíhán pro tupení náboženství státem uznaného; předkládá-li se
však katolíkům »N. Fr. Pressec neb »Arbeiter-Ztg.c, dostává za
to zvláštní zpropitné. Bez nadsazování pravím: jest ohromný počet
katolíků, kteří ani nevědí, že jsou také kotolické listy. Tu přede—
vším má »Piův Spolek: tou silou, tou mocí, která leží ve spojení
millionů, u katolíka vzbuzovala" seóevědomz'. Pokládá-li to žid za
urážku, jeli mu předložen liSt křesťanský, nuže — my přec nejsme
z jiného těsta — stejně musí i milliony křesťanů za hanbu a po—
nížení považovati, předkládá li se jim hanebný a mizerný tisk ži—
dovský se vším rouháním proti víře a mravnosti. Zádají-li moderní
pohané a židé, aby ve všech místnostech jejich listy vyloženy
byly, musí si katolíci konečně také vynutiti, aby i jejich listy ve
řejně oznamovány, vykládány a prodávány byly. Můžeme věčně
trpěti, aby z nových zpráv a událostí světových jen to nám bylo
oznamováno, co se světové židovské allianci líbí, a to aby bylo
zatajováno, co jí není milo? Můžeme stále k tomu mlč ti, že vše,
co se ve světě děje, je nám líčena tak, jak se naším úhlavním
nepřátelům nejlépe do krámu hodi? Chceme a můžeme dále trpěti,
aniž bychom se zarděli. že jsme s posměchem odbyti, tážeme-li se
na dráze po křesťanském listě? Můžeme k tomu bez svatého
hněvu dále přihlížeti, že v trafice naše listy mají zvláštní místo
v koutečku stranou za ostatními? Což nevidíme, že právě toto jest
potupným symbolem a hanebnou známkou toho postavení, jaké
katolíci v rodné, po předcích zděděné vlasti zaujímají? Napřed
naši utlačovatelé, v koutečku skromně -— křesťané? Ano, v této
věci se nám ještě mnohého, mnohého nedostává.
Agitační komité »Piova spolku: pro vnitřní město vídeňské
namábalo se, aby ve veřejných místnostech katolické listy vyloženy
a zavedeny byly, ale téměř všude učinilo tu smutnou zkušenost,
že listů těch skoro nikdo nežádá. Proto vyzývá vás všechny
»Piův spolekc k čilé agitaci. Jest třeba, abychom měli nejen od
vahu naše listy žádati, ale též i ochotu nějaké zpropitné oběto
vati sklepníku, traňkantce více dáti, když nám katolické listy na—
bízejí aneb tak je vykládají, aby je hned a dobře viděti bylo. Tím
vzbudime i u nich zájem, a budou pak rádi našemu tisku věnovati
pozornost.
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Bez této pomoci se strany všech nepomůže nám nijaké roz
šíření našich listů, které zůstávají širokému publiku neviditelnými.
i— »Piův spolek: je spolkem agitačním. —]

[tis,-"ma nadšení pro katolický

»Piův

spolek:

má

tisk vnésti mezi davy lidu, neboť

dobrý katolický tisk jest jediným účinným obhájením anejvydat
nější ochranou katolického lidu. Nebo řekněte: Kdo odhaluje
úmysly a plány zednářských loží? Kdo objevuje zhoubné zámysly
škodlivých spolků? Kdo trhá předivo lží o podvodných kartelech
a bursovním lupičstvíř Kdo osvěcuje temné propasti úplatnostiř
Kdo odráží nízké nájezdy, kdo vyvrací pomluvy a na cti
utrhání, jimž každý počestný muž, zejména však \ůdcové katoli
ckého lidu jsou vystaveni?
Odstraňte naše listy a nikdo nedoví se ani slova z promluv
nejvyššího pastýře celé církve, sv. Otce, nikdo neuslyší ani slova
z napomenutí biskupských; nejskvělejší řeči našich zástupců budou
umlčeny, všechno i ty nejokázalejší projevy za práva kat )lického
lidu, milliony protestů proti hrstce rozlukářů a zaitánců volné
školy budou celému Světu jako součinné maličkosti líčeny. Prosby,
žaloby a nářky utiskovanéno, vyssávaného křesťanského obyvatel
stva zanikají v němých slzách, rok co rok loučí se desetitisíce
ochuzených vystěhovalců s rodnou zemí a o tom všem nedovídá
se široké publikum ničeho, protože není listu, který by úpěnlivé
volání o pomoc, kvílení ubohých s veřejností sděloval. Veřejnost
se doví o každém hnutí katolického lidu jen to, co jeho nejzuři
vější nepřátelé veřejnosti pověděti chtějí.
Bez katolických listů zůstávají milliony katolíků bez vnitřního
živoucího spojení, osamoceny a rozptýleny, vydány na pospas zni—
čujiitímu boji. Bez katolických listů jest jednotný postup při vol
bách, při veřeiných požadavcích. při velikých společných podnicích
katolických předem vyloučen. Bez katolických listů schází veřej
nosti v daném okamžiku spolehlivý rádce, který by katolický lid po
učii o důležitých časových otázkách, schází nepodplatitelný soudce,
který by zkrátka a dobře pověděl, co jest právem ,a co neprávem,
k prospěchu, co na škodu křestanstva, schází společné vedení,

bez kteréhoi největší armáda upadá ve zmatek, nebot jenom po
mocí katolických listů mohou duchovní i světští vůdcové lidu ku
veřejnosti mluvnti.

Z toho všeho plyne, jak velice důležitou jest druhá úloha
»Piova spolkuc, rozšířiti totiž dobré časopisy vší možnou mocí.
Každý člen on'rma spolku- jest agitátorem dobrého tisku a
tjm již stává se apoštolem, missionářem a dobrodincem lidstva.
Ctenové »Piova spolku< pokládají předplácení katolických listů za
skutek nesmírné důležitosti, nebot předplatné katolických listů jest
zároveň obětí na oltář náboženství a lidu položenou. Clenové
»Piova spolkur považují za svou svatou povinnost, upozorňovati
širší kruhy na katolické listy, o nichž mnozí katolíci ani tušení
nemají, zváti k předplácení, své listy jiným půjčovati. dobrému
tisku všude přátele zjednávati. Po celé tíši rozptýlené skupiny
:Psova spolkuc usilují o to, aby katolické listy v každém místě,
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od domu k domu, od ruky k ruce rozšířeny a v hostincích. ka
várnách, traňkách, veřejných mísnostech veřejně vykládány byly.
Díváme-li se 5 tohoto hlediska na členy »Píova spolkuc, jsme
neodolatelně nuceni uznali. že konají dílo vznešené, apoštolské, a
proto jest si jenom co nejvroucněji přáti, aby »Piův spolek
v každé korunní zemi Rakouska, v každé národnosti co možná
nejvíce se rozšířil, nebot jenom tak můžeme doufati v jeho vítěz
ství, a jeho vítězství bude též želaným vítězstvím katolického lidu.
nad jeho utlačovateli Tisíckráte bude odměněna námaha, kterou
duchovní správce vynakládá na zavedení »Piova spolku: na své
osadě. Výhody >Piova spolkuc jsou veliké — když nic jiného ne
dokáže, aspoň ušetří duchovního správce tisícerých perňdií špat
ného tisku a mnohých starostí a nesnází, které špatný tisk po osadě
rozšířený mu působí. S potěšením musíme přiznati, že zavádění
»Piova spolkUc všude u katolického lidu vřeléporozuměm nachází
a že nikde nenaráží na odpor křesťanů. Lid ví, že .Piova spolku:
jest mu třeba jako soli a že »Piův spolek: jenom zájmům lidovým
slouží.
Na posledním sjezdu volných mysliíelů !) Praze bylo usne
seno, cíle volných myslitelů rozšiřovati pomocí novin. jaké jsou
jejich snahy, které jsou to cíle? Poslyšte aspoň nejdůležitější.
Boj proti všemu náboženství, odstranění missií, vyloučení ná
boženství ze škol, zákaz procesí a poutí; odstranění přísahy před
soudem, zrušení všech klášterů bez výjimky. vyhnání řeholníků a
jeptišek z nemocnic a dobročinných ústavů, pohřbívání ohněm,
zákaz křesťanských pohřbů, podporování odpadlých kněží, stopo
vání duchovenstva. To jsou idey, které mají pomoci novin mezi
naším katolickým lidem rozšiřovány býti aneb lépe řečeno, které
již po léta a desítiletí prostřednictvím špatného tisku mezi kato
lickým lzdem se rozšiřují.
Není na čase. abychom dobrými listy hájili těchto ohrože
ných statků? Dobrý list k zachování víry, dobrý list jako stráž
nad missiemi, dobrý list jako ochranu křesťanské školy a rodiny,
svobodného konání výkonů náboženských ; katolický list jako hráz
a pevnou zed pro kláštery Bohu zasvěcené a pro řeholní domy,
pro ústavy lásky k_bližnímu z katolických peněz postavené. kato
lický list pro ochranu pokoje posvátných hrobů — to jest úkolem
»Piova spolkuc, to jeho hlavním cílem a snahou.
Proto, kdo má smysl a pochopení pro všechny ty duchovní
statky svých katolických bližnícb, necht s nadšením se přihlásí za
člena >Piova spolkne.
III.

[— Třetí účel »Piova spolkuc. —] Až dosud vylíčené první dva

účely »Piova spolku- jsou ovšem velké a vážně; přes to však
»Piův spolek: nepřehlíží tu okolnost, že by svému poslání zcela
zadost neučinil, kdyby stávající katolické listy'materielně, hmotně
nepodporoval. Hmotné podpory náš tisk velice potřebuje; žádný
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nezasvěcenec by ani nevěřil, jak obrovských obnosů jest třeba,
aby katolické listy mohly podstoupiti boj se světovými orgány
zednářstva. jeden z katolických listů vídeňských — není právě
největším — čítá jenom svůj roční redakční rozpočet na 3,000.000
korun. Strojní zařízení tiskáren. v nichž se nepřátelské listy tisknou,
drahé honoráře dle počtu řádků, původní zpravodajství, zprávy
telefonické a telegrafické, hmotné postavení redaktorů nepřátel
ských novin — to vše nutí naše katolické listy, aby i ony po—
dobná vydání činily, nemá-li boj býti bezúspěšným.
Nikde v celém světě nemá katolický tisk takových odpůrců,
jako v Rakousku. List malých rozměrů stojí mnoho peněz a ne
vyplácí se, jenom list velikých rozměrů může se vypláceti a zisk
nésti, jako v životě obchodním vůbec se děje. Malé obchody
hynou, z majitelů velkých obchodů stávají se millionáři. Veliké
židovské listy vyplácejí podílníkům , milliony na dividendách, my
však na náš tisk doplácíme. ] v tom směru chce »Piův spolek
zme'nu přivésti. Chceme naše listy tak vypraviti, aby mohly nejen
bez podpor existovati, ale aby docílily i čistého zisku, který do
saváde do kapes židovských millionářů plyne Z toho vysvítá, že
jest třeba nyní naše listy také hmotně podporovati; nemyslíme
však, že by tato nutnost trvalou se stala. Chceme jen jezdci po
mom do sedla, jak bude v sedle, však on sám dovede jezdit. Vy
pravíme-li své listy bohatě. neprokazujeme tím jenom jim službu,
nýbrž sobě samým, katolickému lidu, který těchto listů potřebuje
a bez nichž je ztracen; naše listy musí za nás bojovati, my se na
ně spoléháme; je-li náš tisk slabým. jsme imy slabými, imy však
jsme silnými, je-li náš tisk silným.
ýenom mocným tiskem mohou katolíci Rakouska osvědčiti
svoji moc. Katolikům nedodává vážnosti a moci ani jejich počet,
ani sumy jimi odvedených daní, ani oprávněnost jejich požadavků,
nýbrž jenom a jedině jejich tisk. Jen to ve veřejnosti nacházi po
všimnutí a platnosti, co tiskem je na veřejnosti zastoupeno. Hrstka
cizinců, mající ve svých rukou mocný tisk, může nad milliony ka
tolíků panovati, nám zákony předpisovati, našich práv nás zbavo
vati, o naše kostely a zbožná nadání nás olupovati, nás ze všech
veřejných míst, professur, vysokých škol vylučovati Proto třeba
je hmotné podpory našemu tisku, předevšim tisku ústřednímu ve
Vídni vycházejícímu, a to oběma katolickým 'videňským listům,
které máme. ýedm'm listem izem' nám poslouženo'; jeden řečník
všem se stejně nelíbí, ba ani dva listy všem se nemohou zacho
vati a šílenstvím by bylo chtíti bojovati pouze jedním listem proti
spoustě listů nepřátelských. V Rakousku denně vychází 180.000
»Kronenzeitunguc, 80.000 »Neues Wiener journalc, 60.000 »Extra—
blattuc, 45000 »Neue Freie Presse: a 60.000 »Neues Wiener
Tagblatt-. Mohou-li se tyto nepřátelské listy udržeti a snésti,
musí to i dva katolické listy dokázati. a nedokáží—li_toho, je celá
naše akce mama a raději od další práce ustaneme. Budoucnost se
postará o. to, aby úspěšná součinnost obou katolických listů zaru
čena byla.
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[— Odkud prostředky ? —] K millionům katolíků

obrací se »Piův

spolekc, aby si zjednal prostředky k velkému svému dílu. Z peněz
těch millionů katolíků žije špatný tisk, z těch peněz má i každo
roční ohromný čistý zisk; proto se k těmto millionům katolíků
obrací »Piův spolek: a prosí: Přispějte k tomuto důležitému dílu
i vy svým haléřem ——jen 2 koruny obnáší celoroční členský pří—

spěvek, a komu by se to zdálo býti mnoho, může dáti 6 haléřů
měsíčně; to jest ta válečná daň, kterou každý sám sobě ukládá,
o které sv. Otec Pius X. pravil: »?est povinností, ba svatým zá
vazkem každé/zo katolíka, a'le možnosti přispěli katolickým listůmc.
V tom záleží celá organisace >Piova spolkuc, který se ke všem,
i k nejchudším obrací, aby každému připomněl, že každý jest za
vázán usilovati o zachování největších statků lídstva a také malou
obětí hmotnou k tomu cíli přispěti.
Není třeba, aby se snad někdo k vůli tomu, že má katoli—
ckému tisku dokonale pomoci, zadlužil a zakrvácel. Naprosto
toho nechceme, stůjme jen svorně a pevně k sobě, jednotlivce ta
oběť stojí ročně jednu korunu, a obnos, kterého potřebujeme, bude
pohromadě.
Nevidíme toho již nyní) Ač to nejsou veliké obnosy, kterými
»Piův spolek: po 20měsíčním trvání mohl oba centrální listy pod
pořiti přece tato podpora přispěla k tomu, že oba listy zcela dů—
stojně se zvelebily. Dnes nikdo již nemůže říci, že naše listy nepo
stačují; poskytujít vše, čeho žádati lze, a nad to poskytují to spo
lehlivým způsobem, sloužíce pravdě. Dnes již nemohou míti kato
ličtí politikové žádné záminky, aby své názory vykládali v listech
křesťanům nepřátelských. Ano, chováme přesvědčení, že tato
kanba nyní navždy je smyta, že nebude již možno, aby katolický
lid v listech svých nejzuřivějších nepřátel hledati a čísti musil,
aby se dověděl, co jeho vůdcové obmýšlejí a co chtějí. Jak zle
bylo by s armádou, kdyby její vojíni v denním ro7kazu strany
nepřáelské měli čísti, aby seznali komando, rozkaz svých důstoj
níků! To by nebylo již válku vésti, ale to by znamenalo před
nepřítelem kapitulovati, jemu se vzdáti a své vlastní spolubojov
níky posměchu nepřátel vydati.

Čas takové hanby však již pominul.
Výtěžek sbírek závisí zcela na čilosti místních skupin. Dnes
máme 320 místních skupin, kdyby každá 1000 korun ročně od
vedla, měli bychom 320.000 korun ročních příjmů, a nikdo by si
neublížil

„

Zde především také mnoho zmůže vliv ženy. Zenské skupiny
ve Vídni a v Solnohradě dokazuji, jak mnoho dokáží ženy na
tomto poli.
Také byla pronesena obava, že příspěvky členské jsou příliš
nepatrné, ale tomu, kdo chce více dáti, není bráněno, “kdo však
jen málo poskytnouti může,nemá býti proto ze společné práce vyloučen.
Abychom dosáhli trojího účelu, jejž Sl »Piův spolek: vytkl,
potřebujeme širokých vrstev lidových a nesmíme ani tomu nej
chudšímu v účasti na práci překážky klásti.
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[— Rozšíření Piova spolku, —] Mám-li mluviti o rozšířem'nPiova

spolku., mohu konstatovati, že dnes čítá 7 diecesánních a 2 zem
ské poradní sbory totiž: ve Sv. Hypolitě, Linci, Solnohradě, Bri
xenu, Celovci, Št. Hradci a Brně; zemské poradní-sbory jsou
v Inšpruku a Bregenci. Tažete-li se, proč dosud ještě všecky země
svých zemských poradních sborů nezvolilv, odpovídám, že »Piův
spolek: teprve 20 měsíců trvá a také Řím za jeden den nebyl
vystaven; potom též, že někde ne dosti dobře postřehli první a
druhý účel »Piova spolku-: boj proti špatnému tisku, agitaci pro
dobrý tisk, nýbrž si všímali jen třetího, totiž hmotné pomoci
našim listům; avšak ani tento třetí účel »Piova spolkuc neni s do—
statek oceněn.
Praví se: Proč máme podporovati »Vaterlandc a »Reichs
poste, vždyt my máme své vlastní listy! — Zmínil jsem se již, že
není správným názor, jakoby všechny peněžité dary plynuly do
redakcí »Reichspostu- a »Vaterlanduc, nikoli, polovice přijmů zů
Slává tisku venkovskému, druhá polovice slouží agitaci, k vydá
vání veliké korrespondence, která opět venkovskému tisku svoji
úplnosti dobré služby koná, anJť za p)moci naší korrespondence
venkovský tisk —táváse konkurence schopným a na obsah boha
tým. Tato korrespondence jest životní otázkou katolických novin.
Teprve část zbytku věnuje se oběma katolickým ústředním listům,
a to jen na tak dlouho, pokud jim toho bude třeba, než se na
své vlastní nohy postaví. Ale to jest jenom v našem společném
zájmu, nebot ani nejmocnější venkovský tisk nemůže se obejití
bez centrálního tisku. Dokud bude Vídeň středem říše, bude
o osudech národů a zemí rakouských ve Vídni rozhodováno a
proto každé straně nutně na tom' záleží, aby své zastoupení ve
Vídni mč-la. Katolické ústřední listy zastupují veřejné katolické
mínění, přednášejí vůli, přání, stížnosti a žaloby katolického oby
vatelstva vtřejně před celou říší; kdybychom jich neměli, zůstal
by hlas náš hlasem volajícího na poušti, nikdo by si ho nevšiml.
Tyto centrá!ní lisry ujímají se zájmů i té nejposlednější vesnice
rakouské a bojují stejně za všechny katolíky rozsáhlé říše s nej
zuřivějšími svými nepřáteli tváří v tvář. Nebudou li
kouska míti společného tlumočníka svého mínění a
bolestí a stížností v metropoli celé říše. pak jsou
proti všem ostatním stranám & nemohou se s nimi

katolíci Ra—
chtění= svých
v nevýhodě
nijak měřiti.

Málo prozíravě by jednal, kdo by vážně namítal: Máme svůj
krajinský tisk, k čemu tedy přinášeti oběti ústřednímu tisku?
Když ale je nouze o bojovníka krajinského, kdo se zastane zájmů
každé korunní země, od koho lze očekávati přispění a pomoc:,
energické obrany a hájení? Právě od ústředního tisku, s kterým
až do nedávna bylo nakládáno jako s cizincem a cizozemcem.
Protož jen k vlastní sebeochraně a svépomocí přispíváme, podpo
rujeme a zvelebujeme-li ústřední tisk. Než tažme se: Měly snad
země, jež až dosud : »Piovým spolkem: ve spojení nevešly, z toho
nejaký hmotný užitek pro svůj tisk?
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Ve Sv. Hypoh'tě za dvacet měsíců sebráno celkem 22 474 K,
tedy 11.237 K pro tamní tisk;
v Linci celkem 30.646 K tedy 15.323 K pro tamní tisk;
v Solnahmdě celkem 25.147 K, tedy 12.573 K pro tamní tisk;
ve Vorarlberku celkem 14.654 K, tedy 7327 pro tamní tisk;
?) Celovcz'celkem 4366 K, tedy 7183 K pro tamní tisk,

v.Št Hradci celkem 26.096 K, tedy 13048 pro tamní tisk;
v Brně, kde teprve nedávno odbor založen, sebráno skoro
1000 K, tedy 500 K pro tamní tisk.
A co vlastně sebrali tam, kde se k >Piovu spolku: připojiti
nechtěli a všecky příspěvky jen sobě vyhrazovaliř Právě tam
odtud došla :Piova spolku: úpěnlivá prosba o pomoc.
Doufejme, že splněna bude naděje sv. Otce, který ve svém
apoštolském listě o >Piově spolku: píše: »Kěž byjen různost ná—
zorů, snahy politických stran :; národnostm rozdíly netřzířtz'lysi!
a nebyly tak na škodu celému dz'lulc
[— Co .Piův spolek. vykonal? —] Ze mnohého

očerňování a

sočení, jež >Piovu spolku: od počátku snášeti bylo, nepřekvapila
mne žádné bolestněji, než tvrzení, že »Piův spolek: vůbec ničeho
nevykonal. ——Velectěné shromáždění! »Piův spolek: trvá teprve
dvacet měsíců, považte, jenom dvacet měsíců! V měsíci březnu
1906 byl založen. Spolku pro vystavění nějakého chrámu, který
trvá jenom 20 měsíců, nikdo nečiní výčitek, že ještě žádného
chrámu nepostavvil. Veliký a slavný universitní spolek trvá skoro
20 let a přes to ještě žádné university nezaložil, nikdo však ne
řekne, že ničeho_nevykonal. — Samson byl pravým obrem, ale
v státí dvacíti měsíců také ještě ani lva neroztrhal, ani vrat brány
městské nevypáčil, aniž koho z Filištínských pobil. Podobně také
-Piův spolek: za pouhých dvacet měsíců svého trvání nemohl ani
řvoucí lvy židovského tisku zahnati, ani zpupnost těchto F ilištínů
potlačiti, ani brány, za nimiž se ukrývají, vypáčiti. Přece však
během těchto 20 měsíců založil 320 místních odborů, tedy prů
měrem 16 odborů měsíčně; přes to, že asi polovina veškerých
příjmů jednotlivým korunním zemím zůstala, založil a vydržoval
svoji kancelář a z ní do světa rozeslal 170.000 členských podílů,
350.000 letáků, 370000 měsíčních zpráv. Agitační řeči konány,
schůze pořádány, na 70.000 členů a účastníků shromážděno.
40.000 K vynaloženo na tiskovou kancelář a na korrespondenci
»Piova spolkne, »Vaterlanduc a »Reichspostu- po 71.000 K hotově
vyplaceno a ještě asi 60000 K jako resevní fond uloženo. — To
vše, prosím, ve dvacíti měsích. A tu ještě někdo řekne, že »Piův
spolek: ničeho 'nevykonalř
Snad by seještě unesla výtka, že »Piův spolek: ještě „mnalwc
_nevykanal, ale řekněte: co jest :mnohOc, co jest »málocř Posuďte
jen, prosím, sami: Je to mnoho neb'o málo, když jeho Exc. pan
lzmbě Walterskz'nhm každou neděli a každý svátek a též často
i všední dny v různých částech říše schůze pořádá, žádných ob
tíží, peněžních obětí a nočních cest se neleká, jen aby »Piův
spolekc zkvétal?
Rádce duchovní.

14
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Je to mnoho nebo málo, když pan Dr. Hagenauer dnem
i nocí se namáhá, aby v činnost uvedl veliký apparát spolku pro
celou říši, konečně k smrti vysílen klesá a lékaři o jeho uzdra
vení pochybují?
Je to mnoho nebo málo, když pan Dr. Kacin, cheí' kortes
pondenční kanceláře, veškeré dovolené se zříká a celé noci pracuje,
jen aby naše listy obsloužil?
Je to mnoho nebo málo, když všichni členové předsednictva
tisíceré v cestu se stavící obtíže jenom klopotnou prací pře
máhají?
Kdo se svým časem pohodlně dle libosti naložiti může, po
svých úředních hodinách pěkně na procházku si vyjde, když se
dobře vyspal u snídaně své noviny čte, ten nemá práva posuzo
vati námahu, noční bdění a starosti jiných, ten at neříká, »to všecko

nic není-!

Nevykonal >Piův Spolek- ničeholř jsou tím snad mínění
členové spolku? 362.960 K darovali ve dvacíti měsících členové
spolku. [ kdyby to byli samí millionáří, surovostí bylo by říci, že
to nic není!

_

Avšak, pánové, byli dárcové této summy, tohoto značného
obnosu millionáři ? Všechna čest těm 23 boháčům, kteří po 2000 K
a těm 28, kteří po 1000 K k ttmuto vznešenému účelu věnovali,
ale což ti ostatní? Na ostatních asi 300000 K lpí krůpěje potu
méně zámožných a chudých — a kdo se odváží říci těmto obě
tavým, kteří asi ve dvaceti měsících na 300.000 K od úst si
utrhli, že nevykonali ničeho? To může říci jen ten, kdo vším
oplývá, kdo neví co to znamená zříci se po těžké celodenní práci
sklenice piva jen proto, aby koruna mohla býti věnována katoli
ckému tisku. Nic nevykonánoř Čeho se více nedostává našim
dárcům: dobré vůle aneb možnosti více dáti? jak rádi by tisícové
z nich větším obnosem přispěli, avšak ohledy na ženyaděti tomu
nedovolovaly. »Nemohu více dáti, žena a děti by trpěly hladí:
tak se mi mnozí omlouvali. Víte, čím jsou dvě koruny chudé
služce, drvoštěpu? jsou odměnou, mzdou za krušnou celodenní
práci v potu tváře konanou. Nic nevykonáno? Mluvil snad takhle
Sýasz'tel, když spatřil vdovu, kterak do pokladnic obětní haléř
vrhla? Ne, vy chudí, .kteří tolik obětí pro .Piův spolekc 5 nad
šením přinášíte, tak nízko vás a vašich obětí a darů neoceňnjeme.
Těch 70.000 členů >Piova spolku: vykonalo ve dvaceti měsících
veliké dílo. Obrátiti se k nim a říci: »Vy jste ničeho nevykonali.:
jest jenom laciným vyražením pro toho, u koho 1000 K neroz
hoduje. Aneb mad nebyla vykonáno nic pro členstva? Což nejsou

ničím do set čítajícíschůze, jež pořádány byly ve Vorarlberku,
v Tyrolsku; v Solnohradsku, v Horních a Dolních Rakousích,
v Korutanech a Styl-sku, ve Slezsku, na Moravě a v Čechách,
schůze konané za účelem rozumové práce, poučení a povzbuzení
katolického lidu? Ustředna sama pořádala asi 150 schůzí! A což
výše uvedená čísla: 170.000 členských podílů — všem účastníkům
a členům — zdarma, 350000 letáků — zdarma, 370000 měsíč
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ních zpráv — zdarma! A toto všecko za pouhých dvacet měsíců
vykonáno! Rcete sami : jest to málo aneb snad dokonce skoro
ničímřl
Aneb snad nic'vykonáno nebylo ve prospěch novin:>
Korrespondenční tisková kancelář obstarává pro všechny ka
tolické listy denně množství velmi cenného matériálu, má svého
dopisovatele v Římě, v Paříži, v Londýně, v Berlíně, ve Varšavě,
v Budapešti a jinde.
Není to ničím pro mše listy? :Piův spolek: rozvíjí agitaci
a rozšiřuje katolické listy v celém mocnářství. Není to ničím? Již
jsem se zmínil o tom, co naše časopisy »Reichspostv a »Vater
land-, co krajinský tisk za dvacet měsíců na penězích obdržely:
71.000 K »Vaterlandc, 71.000 K »Reichspostc, 11.000 K odbor
ve Sv. Hypolitě, 12.000 K odbor v Solnohradě. 7000 K odbor
ve Vorarlberku, 13.000 K odbor ve Styrském Hradci, 15.000 K
odbor v Linci. Není to ničím? Pánové, výtka, že nic nebylo vy
konáno, netýká se zajisté ani »Piova spolku: ani jeho členů, nýbrž
pvávě naopak jenom ajedině těch katolíků, kteří členy spolku na
šeho nejsou, kteří mimo spolek se nacházejí a jest pro ně výzvou,
aby též oni se k nám připojili a na záslužném díle, které konáme,
vřelou účast brali.
Po tom, co jsem řekl, dovoluji si vám, velectěné shromáždění,
navrhnouti tuto resolucí:
[— Resoluce. —] Šestý všeobecný sjezd rakouských katolíků
dobře zná apoštolský list (breve) sv. Otce Pia X. Jeho Eminenci
ndp. kardinálu, knížeti—arcibiskupu Dru Antonínu Gruschovz'. před
sedovi rakouského biskupského komitétu dne 27. ledna 1906 za
slaný.
List ten obsahuje zejména věty:
»Všichni katolíci mají svatou povinnost, varovati se nepřátel—
ských listůa;
wšichni katolíci mají svatou povinnost, katolickým listům ku
pomoci přispětic',
>celé katolické Rakousko až dosud výrobky špatného tisku
ponižované a tupené nyní s obzvláštní horlivostí pomoc a zá
chranu u »Piova spolku: hledati ma'c;
.katclíci, kteří svým sociálním postavením a majetkovými
poměry nad jiné vynikají, účinnou podporu tak výtečného spolku
za svou čestnou povinnost pokládat musí a nemohou svou horli
vost a nadšení pro katolické náboženství lépe osvědčiti, než svojí
Štědrostí' ;
»kéž by jen různost názorů, snahy politických stran a ná
rodností rozdíly netřístíly sil a nebyly tak na škodu celému dílu.
Všechna tato slova uvažuje šestý všeobecný sjezd rakouských
katolíků, vyzývá k odhodlané, jednomyslne'prácípro »Píův spolek:
a zve všecky katolické kruhy, aby se k tomuto spolku přidružily.
Neboť nutno pracovati o zdolání nepřátelského tisku. aby
odvrácen byl vyhlazovací boj náboženství Kristovu vypovězený,
*
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aby staveno bylo stále se rozšiřující zamoření veřejné mravnosti,
aby zadržena byla hmotná zkáza křesťanského lidu, aby vítězo
slavně vyrvána nejstrašlivějšt zbraň těm mocnostem, které hlásají
všeobecný násilný převrat, všeobecne“národnostní štvaní, které
svádějí celé národy. Proto nutno rozšiřovali katolický tisk, aby ná—
boženská, mravní i hospodářská úroveň křesťanských obyvatelů
tiše rakouské byla rozhodně zvýšena, aby katolíci byli z rukou
svých utlačovatelů osvobozenia křesťanským národům kýžený nový
rozkvět nastal.

LISTY VĚDECKÉ
Vady vyučováni náboženského &jich
příčiny.1

Podává R. Spektator.

(Pokračování)

5. Pátá kapitola jest věnována názorným prostředkům. Pichler
vykládá ústy jiných důležitost názorného vyučováni; skoro plné
4 strany obsahují jenom citáty k věci směřující. Po té vypočí
1) Na str. 131. bylo omylem uvedeno, že kniha Pichlerova stojí 2 K
60 h; toto nedopatření račiž čtenář opraviti: kniha stojí 2 X 80 I:. jiné menší
tiskové chyby laskavý čtenář opraví sám.
K vůli zajímavosti uvádím též výňatky z některých posudků, jichž
jsem se mohl dopátrati:
1. »C/zrixllz'eh-pá'dagagzlrclzeBlz't'tlerc, 1907, Nm. 10: »Viele'werden

es

(das Buch) als eine Notwendigkeit, als ein erlósendes Wort mit Freuden be
grůssen, manche aber werden zu ňnden glauben, dass es nicht opportun sei
und die der Autoritát schuldige Pflicht verletze . . .. Scharfe Beobachtung,
ungemein genaue Durchsicht und Vergleichung der Lehrbůcher. Lehrpláne
und Anschauungsmittel, zahllose sorgsam ausgew'áhlte Zitate aus der ein
schl'agigen Literatur sowie andere Belege sichern ibm einen dauernden
Wert
Den Katecheten fiihrt dieses Buch die Wichtigkeit und Verant
wortlichlteit dieses Amtes lebhaft vor Augen und mag sie zu intensiverer
T'átigkeit anspornen, den lnspektoren und Behórden zeigt es, wo die
Hebel auszusetzen sind, um den Mángeln, die dem Systeme der religiósen
Unterweisung anhaften, zu begegnen.<_Posudek napsal katech. Emerich
Holzhansen.
2. »Karrexpandenzblatt fůr den a'lrlerrez'clz.Klanu-u, 1907, Nra. 18 :
»Das Werk hat zwei grosse und seltene Qualitáten: einen Freimut, der vor
kez'ner Waltr/zeit zurůckn/zreckt,

und eine Grz'e'ndíz'elxkez't,
die den Freimut

mág/id: und unangreifóar mac/tt. Eine geradczu ung'aubliche Summe von
Arbeit und Můhe steckt in dem Buch.: Kritika jest nadepsána: »Eine Tate.
3. Ve 20. H.:-le ta'/tož lulu

nazývá jistý »Sůdmáhrerc

knihu:

»Eine

Schrift. die jeder Katechet, alt und jung, herzlich begrůssen muss; ein »mit
apostolischem Freimut geschriebenes Werke a končí: »Freundlicher Leser:
Tolle und lege, und nochmals: tolle und lege!c
4. »Literarz'xcher Handweixerc (Mimi—ler),1907, Nru. 19 u. 20: »Das

ist eine offene ehrliche Streitschrift, die gegen die katechetische Lauheit
kámpft
. .. Man kann
dem gaucht
Verfasser
diewohl
Anerkennung
nicht hat.
versagen,
dass
er
die Wahrheit
grůndlich
und
auch ge unden
Vor allem
dencht mir sein ehrliches Streben hochachtenswert, die Ursachen der Mangel
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tává úředně povolené názorné pomůcky pro vyučování nábožen—
ství, dokazuje, že co do počtu, uměleckého provedení, jasnosti ani
dosti málo nedají se přirovnati k pomůckám předmětů profánních,
pro které jest hojnost výtečných pomůcek, zvláště obrazů umě
lecky vypravených, požadavkům moderní paedagog ky plně odpo
vídajících. S bolestí skoro uvádí výrok, »že technika školních ná
stěnných obrazů v posledním čase tak se zdokonalila, výběr tak
jest bohatý, že žádný světský účitel nepřijde do rozpaků pro ně
který speciální obor vyučovací něco dobrého vyhledatic. Promlou
vaje o jednotlivých sbírkách náboženských obrazů, konstatuje, že
některé nejsou umělecky provedeny, obsahují věcné nesprávností,
nemají jasně konturovaných obrysů, jsou pro větší školní světnice
příliš nepatrných rozměrů, takže jednotlivé figury jsou malé a žáci
posledních lav c ničeho nevidí; Také nedoporučují se olejové barvo—
tisky, jež nemají do sebe živosti, právě tak jako obrazy leskle la
kované, kterých s některé strany nelze pro lesk viděti. Pichler
předem láme hrot možné námitky: >Vždyt děti mají illustrace
v biblické dějepravělc
Obrázky biblické dějepravy jsou malé, nemohou vyznačiti
výraz tváře jednotlivých osob; též jest chybou, že obrazy biblické
dějepravy nesouhlasí přesně s obrazy nástěnnými (na př. archa při
potopě v nové bibli). Některé obrázky biblické dějepravy posu—
zuje Pichler jako věcně nesprávné. Ukazuje, že protestanté mají
i cennější i hojnější materiál názorných pomůcek vyučovacích, že
využitkovali zejména životopisu Lutherova, kdežto my pro cír
kevní dějepis nemáme skoro ničeho (leda snad jen to, co obsa—
hují světské sbírky dějepisných obrazů). Mnohé dogmatické pravdy
daly by se lépe vpraviti v duši dětskou, kdyby slovo obrazem
doplněno bylo (pOslednísoud, nebe, očistec, peklo [bohatec a chudý
Lazarj, anděl strážný atd ). Schází nám i zeměpisné obrazy svatých
míst, obrazy světců, s nimiž dítě se setkává (i obrazy z jejich
života, ku př. první svaté přijímání sv. Aloise). Když byl ještě
zjistil, že na všech výstavách názorných pomůcek vyučovacích jest
odbor náboženství nejchudším a nejubožejším, že není ani žádných
fondů. z kterých by se názorné prostředky zakoupíti mohly, ani
spolků, jichž účelem by bylo takové obrazy zdarma školám věno
vati (jako tomu jest při předmětech profánních), že někteří kate
cheté sami nejsou přáteli obrazů, že na některé škole vůbec není
auízudecken, was bisher nicht oft versucht wurde. Darum, ob geistlich, ob
weltlich: man lese das herzhafte Buchh
5. »Xatňoh'sclze Schulzez'ťung fůr

M'ttzldeutxc/llana'c,

1007, Afro. _;o

(20 Okr.) chválí bohatost látky, znalost nejnovější literatury paedagogické,
zejména — a v tom všecky posudky souhlasí — velice instruktivní kapitolu
o názorných prostředcích a končí slovy: »Dass ein solches Buch die kireh—
liche Druckerlaubnis erlangt hat, beweist. dass in der katholischen Kirche
ein íreies Wort gar wohl gestattet ist und die Zensur nicht dazu gebraucht
wird unangenehme Wahrheiten zu unterdriicken.<
6. »Ii'eiclnporh, 1907 Nro. 208: »Da: Buch mm: gcradezu ez'n[irag
m'r gamma! werden,. . . in katechetischen Kreisen wird es wie eine Erló'sung
wirken, . . . ist eine Mahnung welche unmóglich unbeachtet bleiben kann, . . .
ist ein begeisteter Anwalt eines guten Religionsunterríchtes <
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žádné pomůcky pro náboženství, o němž dítěti hned na první
stránce v první otázce katechismu se vykládá, že jest učením nej—
potřebnějším, přichází k závěru: tento nedostatek jest rovněž
škodou pro náboženské vychování. Dítě, vidouc pro jiné před—
měty vyučovací vzorné pomůcky, pokládá náboženství, které bud
žádnými neb jenom nedostatečnými pomůckami i co do počtu
i co do provedení vykázati se může, za něco méně cenného, ano
může se státi, že i víra a přesvědčení náboženské tímto nepomě
rem vážně jest ohrožena.')
Poznámka. Emerich Holzhausen v 10. čísle (1907) »Christlich
padagogische Blátterc poukazuje k tomu. že co se názorných pro—
středků vyučovacích týče, má katecheta jakousi náhradu v před
mětech a obrazích kostela, které má každý učitel náboženství
dětem ukázati a vysvětliti. Zejména před prvním sv. přijímáním
má katecheta dětem celé zařízení kostela vyložiti, pak jest též
naděje, že děti s větším zájmem a porozuměním v kostele službám
božím přítomny budou.
6. V šesté kapitole pojednává Pichler o podrobných osnovách
vyučování náboženského („Die Lehrplz'ine“). Z úředně nařízených
osnov patnácti rakouských diecesí uvádí výňatky, které mají do
kázati jeho tvrzení: Osnovy jsou, zejména co se týče kvantity,
již vymezují,'příliš obsáhlé, rozvleklé, takže skoro nikdy není možno
osnovou se řídití;9) rozvrh látky na jednotlivé třídy není stejno
měrný a někdy chápavosti dětí nepřiměřený. Někdy jest učivo
přeházeno (ku př. v jedné diecesi ukládá osnova tento pořádek:
od stvoření světa až do ]oba — od zvěstování narození ]anova
až k šlakem poraženému; od Mojžíšova narození až k Mojžíšově
smrti — horní kázání až Ježíš dobrý pastýř atd.; jistý katecheta
prohlásil, že se stydí před učitelem laikem zapisovati probrané
učivo dle této osnovy do třídní knihy (místo nadpisů uvádí pouze
čísla článků). jest s podivem, že při jednotném katechismu ne
byla zavedena též jednotná normální osnova, zvláště když školní
rok v rakouských diecesích skoro všude stejně dlouho trvá. Pichler
se odvolává v této kapitole na svoji přednášku na paedagogíckc
katechetském kursu roku 1905 ve Vídni konaném (»Beitráge zur
Lehrplanfragec) a na spis k této otázce hledící, který společně
se svým bratrem ]anem Pichlerem, dříve farářem, nyní rovněž
katechetou ve Vídni, vydal;3) uvádí slovné výroky některých ka
') Na.jedné škole tázalo se dítě katechety. který nemohl ukázati obrazu,
zdali jest .rhutečně Kalvarie (»gibt es wírklích einen Kalvarienbergc). — Na
opak zase jinde žačka spatfívší krásně provedený obraz anděla strážného,
který se zalíbením pohlíží na dítě konající ranní modlitbu, zvolala: »Teď ale
zcela jistě budu se ráno vždy modlitia
"
'“) Zajímavo j st čísti na str 231., kterak jistý náboženský inspektor
ku konci prvního čtvrtletí ve IV. třídě, pro níž bylo předepsáno osnovou
probratí celé učení o víře (první část katechismul, radil katechetoví. jenž
došel jenom k 7. článku víry: >Vynechte to ostatní a začněte druhou částí.:
8) Lehrplan fůr den katholís<hen Religionsunterricht an den Volks
u. Bůrgerschulen Oesterreíchs. Mít eingehender Erórterung der einschlágigen
Fragen der Katechetik und vollstándígen Detaillehrplánen (Lektionsplánen) í'iír
alle Kategorien genannter Schulen. Von ]oh. Ev. und Wilhelm Pichler, Ka
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techetů v osnovách 1), jaksi na útěchu čtenářovu připomíná, že
ani mezi protestanty není po té stránce jinak, že i tam slyšeti
podobné stesky a končí: Uvážíme li, jak veliký vliv má osnova
na práci, která dle ni se vykonává, můžeme pochopiti, jakou
škodu znamenají nedostatečné a vadné osnovy vyučovací. Protože
někteří inspektoři žádají, aby osnova byla do písmeny probrána,
jsou dobří katecheté ve vyučování zdržování a nemohou se říditi
svým lepším přesvědčením. Neřídl—lise však katecheti osnovou,
vzniká nepořádek, zvláště při změně v osobě katechety neb při
stěhování žactva. A což začátečníci, neomystéř Ti přece nemají
ani tolik rozhledu, ani zkušenosti, aby si mohli osnovu sami
zpracovati.
Poznámka. Co se pražské arcidiecese týče, obsahuje osnova
na několika místech napomenutí k stručnosti, tak str. 8. v po
známce, str. 9. v ]. řádce shora, str. 20, 21.. SI.; viz též pře—
dešlé číslo »Rádce duchovniho- stránka 135. pod čarou po—
známka 2.
7. V sedmé kapitole promlouvá Pichler o methadě vyučovací.
Tato stat jest nejobsáhlejší. Pichler nechce sice neuznati horlivost.
s jakou se oddávají katecheté svému povolání; ukazuje ku př. na
arcidiecesi vídeňskou, kde se dostalo v ordinariátnim listě (oDÍó
zesanblattc) r. 1902 duchovenstvu za práci ve školách konanou
veřejného uznání a pochvaly. Ale přece co se methody týče, mno
hého jest si přáti. Někteří katecheté mnoho látky za hodinu pro
bírají, kladou důraz na memorování. převládá methoda, která vy
chází od textu katechismového a vykládá jej (»erklárend- analytischc ;
methodu již my jsme zvyklí nazývati induktivní, jmenuje Pichler
>entwlckelnd analytischc). Tu a tam jest ve školách při nábožen
ství domovem bezduchý mechanismus. o němž již Pestalozzi po
znamenal: »Die Kinder werden zu einemvpapageiartigen Nach
sprechen unverstandener Tone angeleitetx Ze tomu tak. viděti lze
z toho, že autor jedné velice (již ve 3. vydání) rozšířené příručky
pro vyučováni náboženské v prvním školním roku dovolává se
v úvodě své knihy hesla:
>Drill, Drill, Drill!
Wer den nicht will,
Kommt nicht zum Ziel
Und erreicht nicht viel
techeten in Wien. 8'. XVI und 251 Seiten.1904. K 250, mit Post K 270.
[»St. Norbertus-Nerlag. Wien Ill, Seidlgasse S.)
.) jistý katecheta pravil o osnově své diecese: >Při jeji sestavování
měly paedagogika, katechetika, pastorálka a zdravý rozum dovolenou. jsem
katechetou celou duši a nedovedl bych si v celém světě najiti povolání,
které by mi bylo milejší; kdybych však měl se říditi touto osnovou chodil
bych do školy jenom s odporem. Na štěstí můj inspektor toho nežádá; jiní
katecheté však musí se předepsanou osnovou říditi.. — ]iný katecheta pro
hlásil na veřejné schůzi o osnově své diccese: »Tato osnova jest svěrací
kazajkou pro nás, béře nám chut k práci, maří užitek našeho namáhání.<
(Osnova té diecese, o niž se jedná, prohlašuje Pichler za nejhorší ze všech
rakouských. ()
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——
a ve smyslu jeho svoji knihu zpracoval. I látka i způsob, jakým
se podává, nejsou leckdy přiměřeny chápavosti dětí.
Aby svá tvrzení dokázal, uvádí předem, že ofEcielní methoda

rakouská sama se kloní k té methodě, jež vycházejíc od textu
katechismového, vykládá jej. Cituje delší odstavec z instrukce ku
zavedení nového katechismu, kterou rakouský episkopát vydal.
Hlavní passus sem spadající zní:
„I. Při výkladu držme se přesně slov katechismu, aniž
jiná, snad z cizích katechismů, přibírejme. Předepsaný katechis
mus jest obsahem dosti bohatým, aniž třeba mimo něj látky
hledati.“
„Při tom bude nejlépe, budeme—li aneb dáme-li napřed
pomalu a se správným přízvukem předčítat odpověď. Potom roz
článkujme odpověď, dajíce hledati napřed podmět, potom výrok
hlavní věty a její části, potom větu vedlejší k podmětu a větu
vedlejší k výroku.“
„Už tento jednoduchý rozbor často stačí, aby s dostatek
věc objasnil. Kdyby snad přece to či ono slovo potřebovalo vý
kladu, vyložíme je, ale bez rozvláčnosti, která často věc, místo
aby ji objasnila, zatemňuje a čas maří.“
„3. Odpověď není s dostatek memorována, dokud kate
cheta musí jednotlivá slova nebo snad dokonce polovice včt na—
povídati. Celou odpověď do slova, a to volně, a, pokud možno,

: řádným přízvukem má dítě umět přednésti. Této píle aúcty
zasluhují pravdy, které sám Syn boží s nebe nám přinesl.“ ')

Po smyslu těchto slov jsou také mnohé nejnovější příručky
pro katechety zpracovány. Pichler uvádí některá místa z 8 tako
vých knih (ovšem německých; jedna jest překladem z češtiny,
vytištěná před vydáním nového katechismu), dle nichž zejména
neomysté ve školách pracují. Dokazuje těmto pomůckám, že ob
sahují dobrou exegesi, ale špatnou katechesi, že navádějí k pa
pouškování, že na dětech, které k první sv. zpovědi dle těch ná
vodů jsou připravovány, příliš mnoho se žádá (»arme Erstbeich
tendec), že podávají formu bez obsahu, že i v nauce o církvi
a o nejsvětější svátosti oltářní užívá se methody čistě analytické
a uvádí z jedné takové pomůcky místo pro zasmání. Lituje toho,
že kritika tato díla doporučuje, že některá z nich se dočkala již
několikerého vydání. Aby se nezdálo, že míří na osoby, neudavá
jmen autorů.
Pichler je rozhodným nepřítelem methody čistě analytické
(rozborné, erklarend analytisch), dovozuje, že methoda tato činí
vyučování náboženské suchopárným, nemůže udržeti děti v po
') Ord. list pražské arcidiecese r. 1898, strana 55, 56. — Proloženým
tiskem vytištěná místa jsou v originálu těž proložené vytištěna. Zdá :: však,
jakoby za tento oddíl instrukce nechtěl celý epirkopát odpovědnost bráti; proto
výše uvedenýpostup „euni—izuje, nýbrž jen „doporoučí“ ; také v poznámce
na str. 55. jest uvedeno, že toto poučení o methodickém postupu jest: 'Vy
ňatozvěstniku„Verordnungsblatt fůr die Erzdiózese Salzburg“, 1897, č. Vlll.
36.: Celý návod »postupuc má 9 číslovaných bodů.
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zornosti, působí nechuť k předmětu dle ní přednášenému, málo
působí na srdce a vůli, a aby seslabil možné výtky, slovně uvádí
výroky světícího biskupa dra. Knechta, dra. Baumgartnera, ze—
jména Hirschera, Grubera, Vavř. Kellnera, Willmanna a jiných,
z nichž vysvítá prospěšnost a užitečnost methody induktivní (ent—
wickelnd-analytisch). ježto vlinecké oTheol.-prakt Quartalschriftv
byla učiněna svého času námitka, že prý biskup Knecht svoje
přesvědčení změnil a svůj názor korrigoval, vykládá Pichler gene
ticky celou tuto záležitost a dokazuje, že biskup Knecbt i nyní
jest vřelým stoupencem methody »entwickelnd-analytischc; že
svého času prohlásil: »Hlavním zlem a největším nebezpečím vy
učování náboženského jest nedostatek skutečných katechesí, místo
nichž se zhusta jen výklad slov podávác; i jeho přednáška na
katechetském kursu nejnověji (l.—9. září 1907) v Mnichově po
řádaném nesla se týmž směrem a měla název: »Katechese, nicht
Exegesec.
V dalším zmiňuje se Pichler též o tak zvaném didaktickém
materialismm, který potírá protestantský paedagog zvučného jména,
Dórpfeld. Didaktickým materialismem nazývá se paedagogický
názor, který pokládá naučenou látku — bez ohledu na to. jak se
podává — za duševní sílu (geistige Kraft) a měřítkem duševního
i mravního vzdělání kvantum probrané látky stanoví (Stopfmethode).
Dítě nepotřebuje rozuměti tomu, čemu se učí; porozumění samo
se později dostaví. Hlavní věcí jest, aby děti důkladně a hodně
z paměti uměly. ')
Ke konci této kapitoly, jakoby chtěl na rány katechetských
duší nalíi trochu balsámu, vykládá na 9 stranách, jak se v té pří—
čině mají věci u protestantů
! tam se paedagogové nepříznivě
vyslovují o methodě vyučování náboženského. — Počínaje od
Luthera není prý vyučování náboženské ničím jiným, než učením
z paměti, vykládáním, vtloukáním; pokroku stopovati prý nelze
(»Gedácbtniswerk und \Vortkramv, »der die Seele nicht růbrtc,
»nacb wenigen Jahren verscbwunden istc, »Einbleuenc). Výroky
asi 10 slovutných, positivní náboženství majících, protestantských
paedagogů znějí naprosto nepříznivě. l tyto stránky čtou se za
jímavě
Poznámka. Z několika míst podrobné osnovy pražské arci
diecese lze dovoditi, že methodě induktivní (ent wickelnd-analytiscb)
dává přednost.
8. ]akési resumé všeho, co až dosud pověděno; podává 8.
kapitola pod názvem »Tragweite der geschilderten Mángelc. Pichler
nechce nijak činiti nároky na to, že by byl všecky nedostatky
vylíčil, nikterak, vybral jen ty nejkřiklavější Co však pověděl,
samo dokazuje, že vyučování náboženské, jak se dnes děje, jest
.) O tomto způsobu vyučovati náboženství si každý soudný čtenář
sám úsudek účiní. Dr. Otto Willmann (Pádagogische Vortráge) píše o tom:
vDer Lehrer hat kein Recht zu hoffen, dass einmal der Zeitpunkt kommen
wird, wo gedanken- und kunstlos eingeschůttetes Wissen sich in geistige Kraft
umsetzen werde.:

—211—
na škodu katechumenům, kteří nemohou pravd náboženských po—
chopiti a v paměti podržeti; tím však pevnost a živost jejich víry
jistě trpí. Ale neblahé tyto poměry působíi zpětně na osobu ka.
techetovu, v němž vzniká následkem neúspěchů nechuť k práci,
malomyslnost a rozmrzelost, kteréžto stavy duševní sotva jsou
s to, aby na něžné duše dětské dobrý dojem učinily. Děti od
novosvěcenců vyučované trpí dvojnásob, a školy, kde se novo
svěcenci každým rokem střídají, jsou na tom nejhůře.
Aby snad se nemohlo namitnouti, že Pichler nadsazuje a
přehání, aneb že by měl býti šetrně-jším a veřejně výtek tak
vážných, takového dosahu nečiniti, uvádí některé veřejně učiněné
výroky potvrzující jeho vývody, zejména se dovolává slov, kterých
užil světící biskup vídeňský dr. Gottfried Marschal! na paedago
gicko-katechetském kursu ve Vídni r. 1905: »Víte velmi dobře, že
za našich dnů mládež málojest vyučována, pravdy nechápe, a proto
jí hrozí mnohá nebezpečí.: Také málo příznivá slova známého
katechety a spisovatele několika dosti rozšířených příruček, jin
dřicha Stieglitze, kazatele městské fary v Mnichově, na paedago
gickokatechetském kursu v Solnohradě roku 1903 pronesená jsou
uvedena. ')
Pichler ukazuje na velikou důležitost katechese a uvádí zase
četné a krásné výroky jiných;') poznamenává, že kněz dětí, jak—
mile ze školy vyjdou, již v ruce nemá a žádného skoro vlivu na
ně konati nemůže; že ani sebe lepší kázání nenahradí dobrou
katechesi; ze stavu, v jakém dnes praktické plnění náboženských
zásad se nachází, jakož i z úžasné až nevědomosti ve věcech ná
náboženských, jež se víc a více jeví, soudí, že nikoli sice
samojedinou, ale přece neposlední příčinou toho všeho bude ne
dostatečné vyučování náboženské. Ano snad i nedostatek kněžstva
jest touto okolností částečně zaviněn.
Solatium est miseris socios habere malorum — dí theore
ticky přísloví: Pichler se ho i zde v praxi přidržel. Ve dvou pří
davcích k této kapitole vykládá, že i profesoři náboženství na
školách středních stěžují si do nevhodných aneb i špatných učeb
nic, do nadbytku látky, do vadné methody atd. Zejména jeví se
silný odpor proti užívání velkého katechismu jako učebnice nábo
ženské v nižších třídách středních škol. Na schůzi spolku kato
lických učitelů náboženství na středních školách ve Vídni dne
11. února 1907 podal prof jos. Bůhl ze Stříbra návrh, aby po
žádán byl episkopát za odstranění velikého katechismu ze střed
ních škol. Protože jakýsi ministerský výnos stanoví, že nové za
vedené učebnice musí býti aspoň plných pět let v užívání, upu—
štěno (též na radu světícího biskupa Marschalla, který na mo
mentánní bezúspěšnost eventuelně přijatého návrhu poukazoval)
od projednání návrhu, ale př.tomný dr. Kisser, který o nové ná—
') vWenn man den Retig—lomunterricht zum reinen S'prac/zuntefrich:

herabwiirdigt..
(příloha)Skoro
»Čechac)všecky
v čís přinesla
43, str Korrespondence
170 sea. : čís. 44.katolického duchovenstva
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boženské učebnici pro první a druhou třídu středních škol pra—
cuje, byl vyzván, aby dále v práci pokračoval. Profesoři ústavů
ku vzdělání učitelů ze všech sil vzpírají se tomu, aby katechismus
i na těchto ústavech byl zaveden.
.
V druhém přídavku se zmiňuje Pichler o stavu katechese
v cizině. Chválí zejména diecesi rottenburskou (ve Virtembersku),
kde jsou vzorné učebnice i pomůcky (některé od Maye, který byl
tamním diecesánem) a Irsko. Podává slovné zprávy cestovatelů
katechetů po Německu, Švýcarsku, Italii, Francii, Španělích a An
glicka, kde všude jest více méně dosti stínů. Směšně — ale i bo—
lestně — působí líčení očitého svědka, kterak se konají katechese
v Italii (— pod svícnem bývá tma — str. 176. seq.) a ve paně
lích (str. 180. seq.).

(Dokončení.)

Monismus, novějšímodlanevalně myslících.
Píše Fr. Vaněček. — (Pokračování.)

Kosmos.
Ze svět. na němž žijeme, jest řízen zákonem a řádem, nikdo
nepopíral. Zákony všude v přírodě čekají na odhalení a proto
jest věda možna. jsou takřka kolejemi, na nichž příroda kráčí
k výsledkům. Protože síly kráčejí dle stanovených cest, můžeme
je poznávati a jich ku praktickým účelům užívati. Jako můžeme
jeti : Prahy do Vídně drahou, protože určitě víme čas, kdy vlak
jezdí, tak můžeme užívati zákonů přírodních ku svým službám,
protože jest základem vědy veškeré pravidlo:

Zákon přírodní jest universální

a všudese do

staví výsledky. kde splněny jsou podmínky.
Jest nezvratno, že co se stalo za jistých okolností, stane se
i po druhé za týchž okolností. Zákony o světle, teple, elektřině
atd., opakují se v nejmenší částce právě tak, jako ve slunci, vmě
síci atd. Kdyby tomu tak nebylo kdyby síly přírody účinkovaly
jen křečovitě a nahmátkou. nemohli bychom se z nich ničemu
přiučiti. jako bychom se nemohli přiučiti ze sazby tiskařské. kterou
sázel idiota aneb nějaký anthropoid.
Protože jest však určité pravidlo, jest dán klíč ku znalosti
přírody a my můžeme v přírodě čísti jako v tiskařské sazbě,
kterou sázel rozumný člověk a chtěl jí něco vyjádřiti. »jestliže
soudíme z přírody na jsoucnost boží, jest Opět příroda zjevením
božím.< Bot. Reinke.
Tu potkáváme se s novým činitelem, který upoutal pozor
nost všech myslících lidí. Tento pořádek přírody byl ze všech
známek přírody nejsilnější. Proto staří nazývali svět »kosmos;
(pořádek) a nenazývali jej »chaos- (směs). Protože pořádek před
pokládá pořadatele, proto byli lidé nuceni tázati se po příčině
uspořádání.
Všechna věda se svými vynálezy nemůže dáti odpovědi. —
Tento pořádek lze sledovati nejen ve velkých jevech přírody, ale
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i všude při vnitřních skrytých processecb života přírody. Musíme
se tázati, kterak to, že věci jsou podrobeny podmínkám, které si
samy sobě nestanovily. Proč ku př. posledni částky hmoty (at už
se jmenují atomy neb elektrony) vždy a všude zachovávají týž
pořádek při hře, při níž jsou jednotkami. Ku př. proč vodík at jest
na Sirin aneb na některé hvězdě mléčné dráhy,-, jest podroben
týmž pravidlům jak v plynárně pražské? Kde jest ten tajemný
vliv na atómy, že se stejně vážou na Neptunu jako na pánvi lu
čebné bez ohledu na vzdálenost billionů mil?
Kterak se stává, že těch .70. prvků — dle Mendeléffova
periodického zákona — dělí se na sedm skupin, v nichž členové
»rodinyc se sobě podobají a od ostatních liší!
Kterak lze vysvětliti, že molekuly (v nichž atómy téhož neb
různého druhu se kombinují, aby tvořily jednoduché neb složité
substance), jsou konstruovány podle téhož vzoru, že se sobě po—
dobají jako“ mince ražené týž rok v téže mincovně, aneb jako
výtisk téhož denníku.
.
Ještě více a větších příkladů vidíme v přírodě organické.
Hmota, která vstoupí v ústavu živých bytostí — at zvířat neb
květin — jest tatáž, jaká byla ve věcechneživých. Anijeden atóm
a molekul nezmění se. když je vtělen do živé struktury. Clerk
Maxwell (Brit Assoc. Lect. 1873) praví: »Při všech katastrofách
zůstává nezlomen a neobroušen.< Nicméně tyto atómy přijdou
pod obdivuhodnou moc, která uvede do jich činnosti docela
nový pořádek, odhodí všechny zákony hmoty mrtvé a stanoví si
zákon nový, který trvá tak dlouho, jak trvá život a nikde není
pozorován ten pořádek, jen v životě. Tu potíž Haeckel uznává a
svým způsobem takto vysvětluje: >Idea účelu má veliký význam
a užití v organickém světě. Nepopíratelně znamenáme účel ve
struktuře a v životě organismu. Bylina a zvíře zdají se býti kon—
trolovány určitým účelem při kombinaci některých svých částí.
právě tak, jak to vidíme na strojích, které člověk vynašel a se
strojil; jak dlouho život trvá, funkce některých ústrojí se nesou
k určitým cílům, právě tak jako různé části stroje.: jako částky
automobilu sestrojeny jsou, aby vyvozovaly pohyb, aneb jak
částky hodin sestaveny jsou, aby měřily čas, právě tak oko jest
sestrojeno, aby vyhovovalo zákonům Optiky a mohlo viděti. Po
dobně stavba ucha vyhovuje zákonům o zvuku 'a jest dle sira.
Henryho Hollanda obdivuhodnější, než samo oko. Totéž jest
s křídlem ptáka. »Jest málo věcí v přírodě podivuhodněji sestro
jených než křídlo ptáka a snad není jiné. na níž by bylo tak
lehce stopovati účel.. (Pettigrew. Animal Locomotion, str. 180.)
Zde vidíme rozluštěný problém letu, 0 který se člověk tak dlouho
marně pokouší a o němž přemýšlí se vší svou vědychtivostíl —
Každý vidíme let a nikdo jej nemůžeme sestrojiti.
Podobně doznávají i monisti při jiných tvorech:
»Kůň v mnohém ohledu jest pozoruhodný tvor; ku př. že
jest vzorem stroje v živém světě. V pravdě mezi dílem lidského
ducha, nelze říci, že jest nějaká lokomobila tak dokonalá a ko—

—214_
najicí práci s tak malou výlohou, jak jest to při koni. Huxley
»Lect. on Ev.: str. 37.
Mělký výklad, který podávají tím, že síly přírodní jsou toho
pořádku pramenem, jest nesmyslný. Groll (Philosoph. Bas. oí Ev.)
správně praví, že síla nevysvětluje m'c. její výkon nemá snahu
vyvolati taký výsledek.
Musí býti také

určující síla,
a v té musí býti hledána příčina, již výsledek třeba přičísti. To
není výklad stroje říci: » elezo bylo sílou kováno a pilováno, a
stal se železniční stroj.c Právě tak není výkladem Vosmíkova
Krista, že bílý mramor byl tesán a povstala socha. Nepřistoupí-li
ku silám — síla řídící, nelze způsobiti ani nejmenší stroj, ani
sochu. V tom směru píše Groll krásně: »Má-li býti strom for
mován, pravidla nejmenšího odporu musí býti určena a přizpůso
bena vzhledem na objektivní ideu stromu,*) kořene, větví, listů,
pupenů, ovoce a každé částky stromu. To však není ještě všecko.
Strom se tvoří molekul za molekulem, a nad to máme stavbu
prabuňky, která musí býti diferenciována dle objektivní idey celku.
Co působí tuto podivuhodné přizpůsobování se prostředků k celkuřc
Na jiném místě týž autor praví: >Určování, které se v pří
rodě děie, nestává se nahmátkou. ale dle plánu — dle objektivní
idey. Otázkou hlavní není co působí, že některé tělo vezme ně
který směr, ale co působí, že mezi nekonečným počtem možných
směrů, vezme právě ten směr, který odpovídá účelu zamýšlené
idey. Ku př. při formaci listu stromu, ani dva molekuly se ne
pohybují stejně týmž směrem a nejdou toutéž pěšinkou, ale každý
molekul musí se pohybovat vzhledem na objektivní ideu listu,
jinak se nevytvoří žádný list. Hlavní otázkou tedy jest, co to je,
co vybírá mezi nekonečným počtem směrů, právě ten jedinký
směr vzhledem na ideu listu?
Tak to jde nejen v listě, ale i pupenu, květu, v každém
vlase a péře, které jest na povrchu země. Tím se vlastně dotý
kám hlavní otázky, jaká musí býti ona poslední příčina, která
může vysvětliti svět.
Die zásad vědy-musíme pokračovati od známého k známému,
ze zkušenosti k důsledku. Když tak jednáme, musíme přijíti k dů
sledku, že jest něco, co není v dosahu naších smyslů, co jest
schopno, aby přivodilo takové zjevy. jako ku př. jisté perturbance
*) Reinke ve svém spise: »Die Welt als Tate na str. 15. pise: »Když
jsem se sama sebe tázal: eat možno popis jedle učiniti bez námahy rozumu..
zněla odpověď bez podminky: nikoliv! Ihned důvodilo přirozené pojímání
vecí: utvoření jedle ze vzduchu, vody a země jest jistě těžší, než popis ně
kterého stromu; z čehož následuje, že pro první výkon jest větší stupeň
rozumu nutný, než pro druhý (popis pouhý). Pak však tento vyšší rozum
nemohl vězet v lebce člověka, protože člověk nemůže takovou úlohu řešiti.
Od _tédoby se mně íntelligentni síly přírody nezdály ničím mystickým, ani
metafysickým, nýbrž něčím jednoduše skutečným býti.: Na stránce 67. praví:
»Protiva mezi silami intelli entními a slepě působícími zůstává nepřeklenu
tel—ná.Tento dualismus v p írodě jest základní.:

—2l5—
hvězdy naučily nás znáti, že jest na ní některý kov, který jsme
nemohli jinak viděti.
Když užijeme zásad zdravého rozumu, vedou nás k poznání
oné neviditelné síly, která jest za přírodou a již připisujeme řád
a zákon přírody.
V oboru naší zkušenosti známe jen jednu sílu, která může
dáti popud k podobným výsledkům (— rozumná vůle —) činíme
z tohoto známého ze zkušenosti fakta důsledek, že jest jiná roz
umná vůle — v přírodě, která jest schopna vyvolati také zjevy a
musí býti daleko dokonalejší, než jest naše rozumná vůle, která
staví stroje, domy atd.
Tím dospíváme k »Theismuc, ku víře v rozumovou první
Příčinu. dle jejíhož úmyslu celý vesmír jest utvářen. Kdybychom
měli od logického tohoto důsledku ustoupiti, pak bychom musili
míti důvody, které názor opačný lépe podepírají, aneb aspoň
stejně podepírají. V prvním případě byli bychom překonání, v dru
hém by byla otázka volná. Ani prvý ani druhý případ nenastal“
Věda nedokazuje, že by důvody naše byly nedostatečné, ale
naopak ukazuje, že monismus nemá vůbec důvodů. Jak to lord
Kelvín (o jehož významu ve vědě bude doleji řeč) pravil, že by
monisti musili ukázati, že můžeme v přírodě nalézti příčinu všeho
toho života, jejž přičítáme věčné intelligenci.
Poněvadž v přírodě samé nenalézáme příčiny dostatečné,
která by vysvětlovala její zjevy, zřejmo jest, že se právem přistu
puje k důsledku z toho jdoucímu a činí se závěr, že jest příčina
mimo přírodu.

_

Která a jaká jest ta příčina?
jestli se zjev přihodí za jistých okolností jednou, máme za
to, že za týchž okolností se opakuje. Na tom není dosti. Proč,
když má jedna částečka hmoty jistou vlastnost, musí ji míti
všechny ostatní? Proč, když ta vlastnost částky se ukázala tisíc
krát, musí se ukázati i po tisíckrát a jedenkrát zase.> Když oče—
káváme, že se jev stane po druhé, očekáváme ji ne proto, že se
děje náhodou, ale že má jev svou příčinu. Co vyvolalo zjev jed
nou, může jej vyvolati i po druhé. Co může brániti také příh'oděř
Lépe řečeno, co jest, co působí tu příhodu? Tak se otázka 0 řádu
mění v otázku po příčině Zákon není příčina, ale jest fakt. Když
přicházíme k otázce po příčině, pak nám zkušenost může pově
děti toliko o jedné příčině — vůli!
Věda — jak řečeno od monistů ——musí postupovati dle
zkušenosti od známého k neznámému. Zkušenost učí nás, že pří
činou jevů může býti jediná síla — vůle, která okolnosti spřádá.
Dle této okolnosti logicky musíme také uzavírati i v ostatním.
Tak soudí a uzavírá sir John Herschel (Fam. Lectures, str.
458): »Přítomnost vůle (užívá slova mind, jež znamená mysl ducha,
vůli) jest to, která luští všechnu obtíž: aspoň tak dalece jak to
souhlasí s naším vědomím a zkušeností o skutku nějakém.:
Tedy učenec řádu Herschela dí. že bez ducha neb vůle ne
může vysvětliti žádný zjev a že nás zkušenost vede k takému zá
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věru. Ostatně i sami monisti to uznávají, aspoň tak dalece, že se
proti tomu nedá nic namítati.
Huxley (Life of Darwin, 11.,str. 187.) píše: »Zdá se mi, že
:stvoření v obyčejném smyslu slova jest docela pochopitelné (con
ceivable). Nemáme žádnou potíž představiti si, že v dřívější peri—

odě tento vesmír nebyl a že se zde pak zjevil
následkem vůíe
jakés preexistentní Bytosti. Tak zvané a priori důvody proti
Theismu a Božství, proti možnosti tvůrčích aktů, jeví se mi jako
prosty rozumového důvodu : Z toho jde, že i monisti uznávají
rozumnost a možnost našeho nazírání na věc. Ne jak někteří
myslí. že tvrdí naprostou nemožnost a nerozumnostn (Tak píše
i Clifford, »že >theistická hypothesa jest rozumnou hypothesou
a výkladem faktů.: Lect. and Essays, 388. 2 vyd.)
O naší kypothesi i protivníci uznávají, že jest rozumnou, že
jest možnou a že jí lze vyložili fakta Zdaž však lze říci vědcům
te'ž o theoriz' monistz'eke'PZda jz' nazývají te'ž rozumnou, mužnou?
Co tedy soudí vědcové z povolání o výkladu záhady svě—
tové za pomoci pouhých mechanických sil a věčně hmoty? Zda
lze něco podobného mysliti a zdaž to uspokojuje ducha lidského?
Klademe několik odpovědí z úst vědců:

»Byl by to klam: (píše Weismann »Stud. in the Theory of
Descentu sv. II., str. 710.), »kdyby někdo věřil, že dospěl ku po
chopení vesmíru stopováním zjevů za pomoci mechanických prin—
cipů. Ten by při tom zapomněl, že přijímati věčnou hmotu s je
jími věčnými zákony nikterak nevyhovuje naší duševní potřebě
příčinnosti. <



Ještě ale zajímavější jest doznání samého Huxleye, který při—
pouští, že jeho »provotná mlha světová- se vší možností v lůně
svém, nechává mnoho nevysvětleno a výslovně praví (Life and
Letters, str. 467.), »že ňlosoňcké'obtíže Theismu nejsou dnes ani
větší ani menší než byly.: Rozumově nejsou oslabeny. jsme tam,
kde byli'lidé vždy, závisíme na důvodech, které uspokojují lidi
myslící, jako Cicerona, který pravil, že pohled na hvězdnaté nebe
musí duchu myslícímu jsoucnost boží učiniti zřetelnější, než samo
slunce na obloze. (De Nat. D. II. 4.)
Isak Newton stejně soudí, že jsoucnost bytosti intelligentní
a moudré jest nutný důsledek studia 0 nebeské mechanice a že
proto jednati o Bohu, tvoří část »ňlosoňe přirozené-. (Principia
Schol. gan.)

MRM

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle 1.po devítniku.
Proč ajak máme slyšeti slovo boží.
»Které padlo v zemi dobrou, užitek
přineslo stonásobný.:
Luk. 8, 8.

Dnešní evangelium nás učí, jak různý jest výsledek hlásání
slova božího. Totéž símě, které ]ežíš neúnavně po 3 léta rozséval,
které apoštolé až do své smrti rozsévali v srdce různých národů,
které dosud rozséváno jest a bude až do skonání světa — totéž
símě různý má osud dle povahy posluchačů. Pán Ježíš naznačuje
čtyři druhy osudu slova božího, čtyři druhy posluchačů, a praví
s důrazem: »Kdo má uši k slyšení, slyšlc čili jinými slovy: »uvaž
dobře, do kterého druhu z těchto čtyř ty náležíš; přineslo ti slovo
boží dosud užitku, ne—lí, kde jest toho příčinařc Za dnů našich
přemnozí vyhýbají se slovu božímu, neradi poslouchají, tím méně
uvažují o něm; a proč jest to naprostou povinností křesťana, aby
slovo boží ochotné slyšel a dle něho se řídil? Proto chci dnes
krátce ukázati, proč a jak máme poslouchal slovo boží, aby při
neslo užitek mnohonásobný.
Nežli Pán Ježíš začal hlásati evangelium či radostné posel—
ství o království božím, připravoval již sv. Jan Křtitel lid na jeho
příchod volaje: nČiňte pokání, přiblížilo se již království boží.:
Tři léta rozséval Kristus símě slova božího a odcházeje přikázal
apoštolům, aby jeho jménem kázali evangelium všemu stvoření.
aby v díle jeho pokračovali až do skonání světa.
Hlavním zaměstnáním Kristovým bylo kázání evangelia, ne
beských pravd a tentýž úkol svěřil apoštolům, kteří 8 největší
věrností, obětavostí opustili vše, nelekali se žádných obtíží ani ne
bezpečenství, ani ztráty života, aby jen vyplnili rozkaz Kristův;
takže sv. Pavel maje hlásání slova božího za nejpřednější povin
nost apoštolskou, zvolal: »Běda mi, kdybych evangelium nekázal.:
I. Kor. 9, 16. Jestliže tedy apoštolé považovali za nejnutnější ka'
zatz slovo boží, zda nebylo přední povinností lidí, aby slovo boží
poslouchali :; dle něho se řídili?
Rádce duchovní.

15
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Avšak obojí ta povinnost, jak hlásati slovo boží, tak je po
slouchati, nepřestala smrtí apoštolů; neboť Kristus chtěl, aby trvala
až do skonání světa. Každý křesťan jest povinen slyšeti slovo
boží a nikdo nemůže ho té povinnosti zbaviti. »Každý, kdokoli
bude vzývatijméno Páně, spasen bude.: praví sv. Pavel; »ale kterak
budou vzývati toho, v kterého neuvěřiliř aneb kterak uvěřívtoho.
o němž neslyšeli, a kterak uslyší bez kazatele? a kterak budou
kázati, nebudou li posláni? . . . Tedy víra jde ze slyšení, slyšení
skrze slovo božím Řím. 10
Povinnost slyšeti slovo boží naznačena jest jménem samým.
Slovo boží musí z úst božích vycházeti. Kdyby dnes Spasitel
se objevil, hrnuli by se k němu lidé ze všech končin světa, aby
ho slyšeli. Toho však není více třeba; byl jednou zde, oznámil
své evangelium, a ostatní přenechal své církvi, aby učení jeho
hlásala a lidi ku spasení vedla. »Kdybych nebyl přišel, výmluvu
byste měli; ale že jsem přišel, nyní marná jest výmluva vaše;
volá k nám všem. »Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá; a kdo mnou pohrdá, pohrdá tím, kterýž mne poslal,
Otcem nebeským.c Luk. 10. A proto napsal sv. Pavel: »My na
místě Kristově poselství konáme, jakoby Bůh skrze nás napomínab
2. Kor. 5, Kazatel nekáže slovo své, ani své vědomosti, ale hlásá
slovo boží, evangelium Kristovo, je vykládá a objasňuje.
ádný
křesťan není tak v náboženství vzdělán, aby nepotřeboval svých
vědomostí prohloubiti, rozšířiti a zdokonaliti. Všichni máme dle
slov sv. Petra růsti v poznávání Krista. II. 3. Čemu se kdo naučil
ve škole, brzy zapomíná; akdo nepokračuje, jde zpět. Celé vědění
náboženské u mnohých záleží v povrchní znalosti apoštolského
vyznání víry, bez hlubšího pochopení významu jednotlivých pravd
pro praktický život jednotlivců. Proto celé to vědění podobno
zpráchnivělé budově na písku postavené, jež může se každé chvíle
shroutiti. Nestačí znáti všeobecně povinnosti křesťana, ale povin—
nosti svého vlastního stavu. Slovo boží jest nejen pro lid obecný,
který všedního dne v potu tváře pracuje, kdy jest jediným snad
vzdělávacím prostředkem náboženským a pokrmem duše, aleipro
vzdělance nejbohatším zdrojem útěchy, z něhož čerpá sílu ku sná
šení těžkých břemen a trpkostí života.
Poslouchati slovo boží máme zvláště za našich dob, kdy
nepřátelé kříže používají nejhanebnějších prostředků, lži, pomluvy,
podezřívání, potírání všeho, aby jen evangelium Kristovo se světa
vyhladili; kazatel musí posluchačům vysvětliti, odkud to nepřátel
ství a jakých zbraní třeba proti němu.
Poslouchati slovo boží jsme povinni pro jeho sílu a moc
podivuhodnou, jakou působí na posluchače. Duch sv. působí
v něm, osvěcuje rozum, posiluje vůli, zahřívá srdce a rozobňuje
ke skutkům nejrekovnějším.
Slovo boží nazývá se v Písmě sv. kladivem, jež drtí nejtvrdší
skály; slovo Páně změnilo zapřisáhlého nepřítele křesťanů Savla
v apoštola, jenž radostně snášel největší protivenství pro Krista a
život dal za něho. Slovo boží nazývá se ohněm,. jenž zžírá zlé ná
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klonnosti a žádosti & očišťuje srdce. Tak sv. Antonín Pad. míval

i30.000

posluchačů pod širým nebem; nejspustlejší lidé byli
slovem božím vyburcováni. zříkali se hanby a začínali život kře
sťanský. Slovo boží jest bleskem, jenž poráží inejpyšnější duchy.
Hrabě Sporck, pán na Kukusu, byl zednářem a zapřisáhlým od
půrcem katolické církve. Dal tisknouti tisíce nevěreckých knih a
rozdávati mezi lid. Jednou slyšel kázání slavného jesuity Koniáše.
Blesk slova božího zdrtil jej, že zničil otravné knihy, mnoho peněz
dal na šíření knih poučnýchanáboženských, zřekl se zednářství a
stal se členem družiny mariánské. Casto býval na pouti v Staré
Boleslavě, přijímal sv. svátosti velice často a zemřel kajícně r. 1738.
Slovo boží jest dvojsečným mečem, jenž odděluje duši od těla.
ducha od tělesných chtíčů. Sv. jan Kapistrán míval až 150.000
posluchačů; nejzvrhlejší lidé činili pokání a zasvěcovali život svůj
povinnostem křesťanským. Právě proto přemnozí nenávidí slovo
boží, poněvadž nechtějí se zříci hříšného života; slovo boží zne—
pokojuje jejich svědomí, otřásá srdcem a varuje před propastí,
nad níž se nalézají.
Slovo boží jest světlem, jež osvěcuje temnoty duše, svítí na
cestu v životě pozemském, chrání před scesrím, osvěcuje rozum,
zahřívá srdce, ukazuje cestu k věčnosti. Sv. Augustin do poslední
chvile života svého vděčně vzpomínal, že sv. Ambrož otevřel mu
oči v Miláně při hlásání slova božího. Slovo boží jest zrcadlem,
jež nikoho neklame, v němž vidí každý bud krásu neb šeredu
své duše. Sv. Bernardín Sienský nejzatvrzelejší a nejchlípnější duše
kázáním slova božího proměňoval v nadšené vyznavače víry Kri
stovy a následovníky jeho života.
Slovo boží jest rasou :; deštěm, jež zavlažuje vyprahlou půdu
duše lidské, osvěžuje deštěm milosti boží a jest přičinou nejvon
nějších květů ctností křesťanských a ovoce skutků milosrdenství.
Tisíce a tisíce šlechetných duší slovem božím dojatých opustilo
vše, v čem světáci hledají záliby, a obětovalo se službě milosr
denství, nemocným, osiřelým, opuštěným, nešťastným a nej
chudším.
Slovo boží jest pokrmem, chlebem duše. »Ne samým chlebem
živ jest člověk, ale slovem, jež vychází z úst božích.: Mat. 4, 4.
»Kdo přicházíkemně; pravil Kristus, »nebudelačněti.: ]an 6,35.
Proto tolik duševně nemocných a zchřadlých, v nichž není života
pravého, kteří míhají se jako stín, nemají síly a stávají se obětí
lhostejnosti a nevěry, upadají do rukou nepřátel kříže, stávají se
otroky svých vášní a spějí ku zahynutí věčnému.
Jsme povinni poslouchati slovo boží, nebot snáze dosáhneme
života věčné/zo. »Kdo z Boha jest,: pravil Pán Ježíš, nslovo boží
slyší.c Jan 8, 47. »Blahoslavení, kteří slyší slovo boží a ostříhají
ho.: Luk. 11, 28. Kdo rád slyší slovo boží, miluje Boha, nená
vidí hřích, libu1e si ve stavu milosti boží, jest na nejlepší cestě
ku spáse věčné. Komu zošklivuje se pokrm jindy vítaný, u toho
ukazuje se choroba těla; kdo vyhýbá se slovu božímu, toho duše
jest chorobná. Nemocné oko nesnese světla, hříšné srdce nenávidí
*
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slova božího; nebot slovo Boží proměňuje člověka, upevňuje víru,
posiluje naději, rozněcuje lásku, trhá plevel ze zkaženého srdce a
sází v né símě ctnosti a bohabojného života.
Aby však slovo boží přineslo užitku mnohonásobného, mu
síme srdce své pro ně upnwzzz'. Rolník odstraní s pole kamení,
vypleje trní a plevel, očistí pluhem a branami, aby pole dobře
upravené bylo schopno vydati úrodu tolik toužebně očekávanou.
Posluchač slova božího musí odstranit vše, co by bránilo, aby se
símě ujalo a přineslo užitku. Pozorně & seomnou myslí, bez
roztržitosti, má se slyšeti slovo boží; co špatného jest, buď na
praveno, co správného a krásného, v tom at se duše utvrzuje
více. —

Poslouchej slovo boží pokorně; pýšným se Bůh protivuje,
pokorným dává milost. Neříkej: to vše já už dávno znám, co se
v kostele káže. Znáš-li, Bohu díky; ale dle toho nežiješ. Časté
připomenutí pravd náboženských podobno jest kapkám vody, jež
v tvrdém kameni, ušlapané cestě, i v nejzatvrzelejším srdci vyhlu
bují jamku.
Poslouchej : ochotou :; láskou (; upřímnou touhou ještě více
poznati Krista, jeho učení a napodobovati jeho život. Nehled na
to, nežije-li kazatel dle slov, jež káže. Sv. Augustin praví, že uka
zovatel na rozcestích ukazuje pocestným správnou cestu a přec
nežádáme, aby také s námi kráčel. Kazatel rozsévá jménem Kri
stovým símě slova božího; nehleď na to, jaký jest, ale co rozsévá;
jako nezáleží na listonoši, jaký jest, jen když přináší radostnou zprávu.
Neříkej, že slova kazatele hodí se na toho či onoho, nýbrž
přemýšlej, netýkají-li se právě tebe samého; co dnes není pro
tebe, hodí se pro jiného a příště opět pro třetíhoačtvrtého. Aby
však slovo boží neminula se s účinkem, pros za osvícení Duo/zu
sv., neboť »ani kdo seje, ani kdo zalévá, jest něco; ale ten, kdo dává
vzrůst, a to jest Bůh.: I. Kor. 3,6. Bůh to jest, jenž používá ka
zatele jako svého nástroje, aby rozum náš osvítil, vůli posilnil, srdce
k dobru a ctnosti rozehřál, od hříchu odvrátil. A konečně pa
matujme si slova apoštola Páně: »Buďte činiteli slova a ne poslu
chači toliko . . . kdo je posluchač slova a ne činitel, podoben jest
muži spatřujícímu obličej svůj v zrcadle; i vzhlédl se a odešel a
hned zapomněl, jaký by byl. Ale každý, kdo by se vzhlédl
v dokonalý zákon svobody a zůstal by v něm jako činitel skutku:
ten blahoslavený bude v skutku svém.: Jak. 1, 22. A Pán Ježíš
praví : »Blalzoslaoení, kteří slyší slovo božía ostří/zají no.:. Luk. 11.
V. M

Vdo/tal.

Neděle 1.po devitníku.
Oko a jazyk ve vychování.
Vyšel rozsévač, aby rozséval.

Staří Čechové mívali svá pořekadla, jimiž označovali pra
vidla života a práce. Mnohá z nich dosud zachována jsou, kéž

—221—
by byla zachována všechna a kéž by se všichni dle nich řídili.
Přemýšleje o rozsévači, který_ vyšel, aby rozsíval sírně své, na

padloWÍiOřekadlo
sévačia zní:

starých Cechů, které měli o pozdním roz
Harbovo žito, Urbanův oves,
co z toho bude, potom rni pověz.

Vše má svůj čas, i setba. Pozdní setba výjimkou bývá zda
řilá. Však nemám mluviti k vám o setbě obilí, kterému všichni
lépe rozumíte než já. ale o setbě duševní, o které mluvil Kristus
Pán, rozsévač nebeský.
Má-li i setba vezdejší svůj čas — a pozdní se nedařívá —
má i duševní setba čas, který se nesmí zanedbati. Iduše člověka
potřebuje času setby boží a tím časem vhodným jest právě mládí.
Protože však věc jest tak důležita, že ji nelze dosti často na
srdce vložiti, a poněvadž jest to jednou z hlavních povinností ro
dičů a každého křesťana obstarati tuto duševní sctbu dítek
svých, chci dnes promluviti, kterak jazykem, kterak okem při du
ševní setbě pracovati třeba.

Pojednání.
[. Při sv. Matěji někteří sejou mák ina sníh a neobávají se,
že jest brzy. jsou! některé byliny, které časně musí býti zasety,
mají-lí v pravý čas přinésti užitek. Zasejte žito až z jara a setba
je marná. Takovým ranným semenem jest i slovo boží. Tys roz—
sévač jeho, tys jeho zahradník, manželka jest zahradníci, dítě jest
záhonem, který oséváš.

Všem vám známo, jak to dopadáv zahradě, kde ruka za
hradníkova pilně okopává, řeže, sází, zalévá, a jak bývá v za
hradě, které si nikdo nevšímá.
Všude takořka něco roste. Buď člověk sám místo obdělává,
aneb roste samo něco, co vítr nebo ptáci zanesli.
Nepracují-li matka a otec v zahrádce rodiny své ani v ne
děli, v den Páně takořka k tomu posvěcený, pak ovšem se zdaří
jen co maním nemaním vítr zanesl. Kdo něco pořádného seje,
ten nejprve odstraní všechen plevel. A i v srdci lidském jest již
zárodek svéhlavosti, hněvu, lži, mlsnoty, sobectví a pod. Na to
včas třeba pozor dáti, aby nevzrostl plevel více, než pravé se
meno. Mnohdy lidé nevědomky pěstují v dětech podobnou plevel
a divíte se, odkud se vnich náklonnosti tak silné béřou. Ku př.:
Tvůj syna'ček uhodí se do hlavy o stůl, protože nedával
pozor kam jde; ty, abys jeho naříkání ukončil, řekneš mu, aby
tomu stolu nabil. Malý tvůj synáček stolu nabije a mlčí — jest
po bolesti. Jest to jen nepatrný příklad, ale dokazuje chybu
r dičů
?
Tím naváděním ku pomstě učí se dítě odpláceti zlé zlým —
a zuřiti, když nejde něco dle jeho vůle, byť by samo tím vinno
bylo. Tak se nevědomky pěstí hněv, mstivost, kdykoliv něco
hloupého vyvedl.
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Když dítě tvé něco špatného sebralo a říká po jiných,
mnohý se diví, odkud dítě tak »chytréc jest — a dítě žije v do
mněnce, že věci dobré říká a když dospělo k poznání, domnívá
se dále, že věc sama není nic tak zlého, nebo dle jména podob
nou věc už dávno zná a nikdy mu nebyla vložena na srdce špat
nost podobného skutku.
Právě naopak bude u dítěte, které se i špatné slovo bojí
říci, to se bude tím vice báti špatného činu.
Tak vlastně celý život jest škola, v níž se něčemu učíme.
Ten člověk, jemuž vštípeno míti Boha před očima, soudí a jedná
docela jinak. jinak pohlíží na rodiče, jinak na práci, jinak na celý
život. Proto vštípiti Boha v pamět lidskou jest ono největší umění
na světě. Však lidé se pravidelně domnívají, že ku dobrému dítka
vedení není třeba žádného přičinění, to že tak samo sebou jde.
Mnohý otec a matka má méně o vychování dítek svých, než
o jiné práci hospodářské, a přece jest toto vedení dítek hlavní a
nejzodpovědnější povinností jejich. Krásné pokyny ku vychování
máte v knize, jakou někteří ze žáků dostali při zkoušce, totiž:
Pravidla katol. vychování, která jsou přivázána ku životopisu sv.
Jana Nep. Nechť si je každý hledí přečísti a snad tam uvidí sebe
v zrcadle.
S Bohem již počíti třeba u dítěte. Nepochopí Boha ani
mudrc největší, ani dítě nejmenší, ale to pochopí i maličké, že Otec
nebeský učinil vše, co na zemi a nebi krásného jest—že Kristus
Pán zasluhuje naší lásky, protože nás miloval, až i smrt kříže
podstoupil — to pochopí dítě, že hřích jest šeredný a ctnóst
krásná.
Prve nežli se dítě naučí znáti písmenka, aby znalo už čísti
v květinách krásu boží, které vyšly z rukou jeho, aby znalo čísti
mocnost boží z oblohy boží hvězdami poseté.
Když takto dítěti položen první základ, pak se pracuje škole
spíše do rukou. Neboť byt škola byla sebe důležitou, přece nikdy
není tak důležitou, aby mohla napraviti, co domov pokazí anebo
aby mohla zkaziti, co dům vystaví, blaze když škola pokračuje
v úloze křesť. rodiny. Křesťanská rodina pracuje pro křesťanskou
školu a naopak.
Dobré jest a důležité zavedení a navykání zbožnosti. Zde se
jazykem nové semeno rozsévá. Mnohdy i když dítě zbloudilo
s cesty ctnosti, často vzpomínka na zbožné mládí je zase přivede
zpět na cestu dobrou. Co však přivede dítě ku obrácení, které
ani mládí zbožné a ctnostné nemělo? Dítě budiž cvičeno tak, aby
zbožnost modlitby netrvala toliko tu chvíli, kdy se modlí, ale aby
zbožná nálada trvala stále, aby v Bohu žil.
Nechť dítě má úctu ku škole podobnou. jako ku kostelu.
Ten, kdo podkopává řečí, jazykem úctu k učiteli, podkopává
úctu svou. Mnohý muž je tak nerozumný, že poštívá samo dítě.
Co rozsévá, bude i žít, kde sil neúctu, nebude úctu sklízet. I ji—
ným způsobem jazyk může bořiti, co těžko se dá v zahrádce srdce
lidského vypěstovati. Ku př.: Mnohý se před mládeží chlubí svýmí
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špatnými kousky a mnohdy to bývá sám otec, a tak vlastní tato
ubohá chlouba stává se školou špatnosti, aneb vypravováním
o chybách jeden druhého podkopávájí úctu rodiče si navzájem.
Mnoho by bylo zajisté třeba upamatovatovati, ale nelze tak uči
niti s kazatelny, k tomu jsou knihy, a tu vás upozorňují na onu
knihu: Pravidla katol. vychování.
Ta vysoká důstojnost otce a matky ukládá veliké povinnosti.
Z úst oteckých at slýchá moudrost a kázeň boží. Umírající otec
i napomenutím svým mnoho může způsobiti, protože jeho po
slední slova jsou jako poslední odkaz, který nevychází z paměti.
Tak může jazyk působiti v šlechtění srdce, ale i oko má
býti strážcem.
II Bůh tak miluje duši dítěte, že anděla božího ji za prů
vodce dal, otec a matka mají býti jeho viditelnými anděly stráž
nými. Podívej se třeba na některé zmrzačené dítě a příčina toho
jest neopatrnost v domácnosti.
Oko bdí nade vším, co se dítěte týká i nad hračkou, nebot
dítě potřebuje hračky, ale přiměřené, není nůž přirozenou hračkou,
ani dýmka.
Cit člověka lehce otupz'. Cit bych přirovnal bílé lilii, které,

když se rukou dotknete na tom místě, kam ruka lidská sáhla,
zůstane skvrna. Tak i týrání zvířat jak na první pohled nepatrné
jest a se býti zdá, přece otupuje útlocit tou měrou, že později
není mu ani člověka líto, když se trápí,
Oko at dohlíží, zdali dítě ve chrámu Páně je a jak se chová.
S kým obcuje a kdy přichází domů. Noc, když se rozprostírá po
zemi, není dobou šlechetné zábavy a noční toulky byly příčinou
mnohého pláče v mnohé domácností. Nikdy není dobře spoléhati
se na děti, že dosti pevné a spolehlivé jsou. Každý člověk _jest
křehký a příležitost dělá zloděje, ďábel nepřítel obchází jako lev
řvoucí. Ve vojně dává dobrý vojevůdce velký pozor na každou
i sebe menší okolnost a přemýšlí, jestli mu z ní nehrozí nebez
pečí, tak opatrní rodiče dívají se dobře na všechny strany nehro
zí-li dítkám jejich duševní pohroma. Oči musí býti otevřeny vždy,
aby pozorovaly, kam dítě chodí, s kým se kamarádí, vždyt po
dobnou péči věnuje člověk také zrnu zasetému, proč by měl vě
novati menší péči vlastnímu dítěti?
Velice se mýlí, kdo myslí, že nehrozí plno nebezpečí nevin—
nosti dětské téměř všude. Proto mnoho záleží na tom, jak jest
otužilé vzdorovatí pokušení.
Proto musí působiti zde jazyk poučováním, oko hlídáním,
příklad zůstává ovšem hlavní věcí
Jako záleží na místě, kam zrno padlo, tak záleží na rodině,
v níž dítě vyrostlo, Ovšem se může státi, že i dítě z dobré ro
diny se zvrhne, nebo nemůže zůstati každý navždy mezi 4 stěnami, ale
pravidlo zůstává pravidlem, že kde jazyk učí, oko bdí. příklad
dobrý svítí, bývá dítě tvrdší ku zkažení a méně přístupno ku
špatnosti, než dítě z rodin, v nichž ani řeč dobrou neslyšelo, ani
nad jeho mládím nebdělo, ani příkladem se mu nesvítilo. Tedy
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pravidlo platí a ne výjimka, že někdy iz dobré rodiny se někdo
zvrhne, když půjde mimo dům. Podobně se věc má jako s pře
sazením sazenice ze skleníku do volné boží přírody.
Tato pravda se dá dosvědčiti také číslicemi. Muž jeden (E.
Sichart, Stat. Monat 1892) pátral ve velkých věznicích po rodi
nách, v jakých vyrostli jednotlivci a dospěl ku výsledku, že vět
šina jich byla původu nemanželského aneb od cizích vychována,
děti tuláků a práce se štítících a také děti opilců aneb jinak
z rodin zvrhlých.
Tot jest stará pravda, že jak »staří zpívali, zpívali i mladí:
a že záleží mnoho na okolí, v němž kdo vychován byl.
Světci většinou byli z dobrých rodin.
Přátelé, mám radost sám nad dobrým dítětem ve škole a
nejsem jeho otcem — přičiňujte se také, abyste srdce jejich ne
učinili ani tvrdou cestou, ani skalou, ale dobrou půdou pro pravdu
Páně. Amen.

Fr. Vaněček.

Neděle ll. po devítníku
Cemu se máme v dnešním evangeliu od Krista a čemu od
slepce ucitl.
»Pane, učiň, abych viděla
(Luk. 18. 41.)

Slepý v dnešním evangeliu zasluhuje vší chvály. Neboť na
otázku Páně: »Co chceš, at učiním toběřc kdy mohl žádati, co
koli bylo mu libo, neprosil o peníze, ani o důstojenství, ani 0 po
žitky nějaké, ale pouze o zrak. »Pane, učiň, abych viděl.: Větší
ještě chvály zasluhuje Šalomoun král, který, když měl na vůli
přáti si cokoli, prosil o světlo duchovní, o moudrost, aby spra
vedlivě vládl lidu poddanému. A prosba ta líbila se Bohu tak
velice, že netoliko ho vyslyšel, ale k moudrosti přidal ještě bo
hatství, pocty a slávu. Právem proto můžeme souditi, že Bohu
žádná prosba nelíbí se tolik, jako o světlo duše či o moudrost.
Nevyčerpatelný však poklad božské moudrosti nalézá se skryt ve
slově božím, ve sv. evangeliu. Prosme tedy Spasitele, aby nám
poklad ten otevřel a abychom zvláště z dnešního evangelia mohli
čerpati světlo a moudrost. —
1. Čemu se máme dnes učiti od Krista) Jako vždy, tak
i dnes jest nám Kristus krásným zrcadlem ctnosti. Ačkoli vjeru—
salemě jistá čeká smrt, jde tam přece, poněvadž ví, že právě přišla
jeho hodina. Když dříve židé se radili aby jej usmrtili, odešel do
osamělé krajiny kmene Eíremova a čekal tam tak dlouho, až
přišla doba jeho utrpení. Slovo »ephremc jmenuje se česky prach.
]ako ]ežíš z Efremu kráčel ku smrti, tak máme i my odtud cestu
ku smrti nastoupiti, t. j. musíme rádi často a vážně uvažovati
o své smrtelnosti, že každým dnem blížíme se více k smrti, že
každého dne, každé hodiny můžeme zemříti.
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Když Thomathas měl v úmyslu vpližiti se do tábora Fili—
štinskýcb, řekl ku zbrojnoši svému: »Budou-li k nám mluviti:
Počkejte, až přijdeme k vám, stůjme na místě svém, aniž při
stupujme k nim; pakli by řekli: Vstupte k nám, vstupme, nebot
dal je Hospodin v ruce naše: toť bude nám znamením.: (l.král.
14, 9.) Když takto jonathas jednal a vešel do tábora Filištinských,
jakmile jej k tomu vyzvaíi, dal je Bůh v jeho ruce, a on usmrtil
mnoho z nich. jako se vedlo jonathasovi s, Filištinskými, tak po
vede se ti se smrtí. Zvolá—lismrt k tobě v srdci tvém: »Počkej,
až přijdu k tobě, bud bez starostí, jez a pij, ještě dosti máš času,
pokání můžeš činiti, až k tobě přijduc; pak jest to špatné zna—
mení: budeš smrtí přemožen a poražen. ekne-li ti však: »Vstup
sem ke mně, pojď mi vstříc, připrav se, abys mohl umříti kaž—
dého dne a každé hodinyc, pak jest to znamení slibující štěstí.
Neboť půjdeš-li za tímto hlasem, zvítěziš, jako Kristus přemohl
smrt, jíž kráčel vstříc.
Od Krista učíme se dnes. že se máme vyhýbatz' radostem a
zábavám světa. Nikde nečteme, že by se byl Kristus jednou smál
neb radoval z věcí světských. Celý jeho život byl spíše ustavič
ným křížem a utrpením, poněvadž měl jej stále před očima se
všemi jeho trpkostmi a mukami. Proto dnes tak zevrubně a určitě
oznamuje své utrpení. »Syn člověka vydán bude pohanům a bude
posmíván a bičován i uplván; a když jej zbičují, zabijí jej.: Luk.
18. Kdo by se mohl smáti a se světem radovati, kdyby věděl
jistě, že musí zemřiti na kříži neb jakýmkoli potupným a násilným
způsobem? Nemyslel by všecky okamžiky na smutný svůj konec?
Když Abraham byl odhodlán obětovati Bohu svého milovaného
syna Isáka, tajil to před ním.
:Otče,< zvolal Isák, »jest tu sice oheň a dříví, ale kde jest
obětřc A aby srdce syna svého nezarmoutil, odpověděl Abraham
toliko: »O oběť se nám už Pán Bůh sám postará.: 1. Mojž. 22.
Božskému Spasiteli však celé jeho utrpení tanulo ustavičně před
očima; proto se tak často zmiňuje o něm a narážel na ně při
každé příležitosti. Ode vší radosti a veselí světa bylo proto da
leko jeho srdce, a to nemělo by býti iu nás, kteří jsme ne pouze
žáky a učedníky tohoto stále trpícího Spasitele, ale kterých po
dobně nic neočekává jiného, leč smrt a jí následující soud? Co
jest to však umříti, co jest to býti souzenu od Boha? Není to ze
všeho trpkého a krutého to nejtrpčí a nejkrutější ?
Milosrdenslvz' a soustrast pomocná jevila se sice při každé
příležitoati na Ježíšovi, ale zvláště jeví se v evangeliu dnešním.
Sotva zaslechl Kristus prosbu slepého, zastavil se a tázal, čeho si
žádá, ač slepému měli za zlé a okřikovali jej, kteří kráčeli napřed.
Tak máme i my ochotně a soustrastně naslouchati prosbám a
nářkům ubohých. jesiliže Syn boží se zastavuje, aby vyslechl
prosbu nešťastného, jak bys mohl lhostejně a s nevůlí kráčeti
kolem ubožáka prosícíbo? Není-li v pravdě tvrdší nežli kámen,
kdo z lásky ke Kristu prošen, mohl by pomoci a pomoci nechce?
ó, kdybys jen pamatoval vždy, že jest tu Kristus, který tě v osobě
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chudasa prosí, odvážil bys se zavříti uši a srdce? — ]ežíš však
dává slepého, jenž cesty nemohl nalézti, přivésti k sobě. Podobně
i my máme chudasa, jenž nemůže přijíti k nám, sami vyhledati,
a kdo ostýchá se přijíti do domu našeho, laskavě pozvati. Kristus
všecko své obětoval nám a za nás, ruce k spoutání, nohy ku
probodení, tělo k ranám a bičování. božskou hlavu ku koruno
vání trním — a my bychom mohli odepříti chudému tu trošku,
o niž nás tolik prosí?
Od Krista konečně můžeme se dnes naučiti skromnosti a
pokoře. Dává zrak slepému, ale nepřičítá tento zázrak své milosti
a moci, ale víře. :Prohlédni, víra tvá tě uzdravila,: A tak i my
prokážeme-li komu pomoc skrze někoho, nemáme si přičítati zá—
sluhu toho, nýbrž Bohu a chudému samému. Dali jsme, co nám
zbylo, a proto to nebylo naše, nýbrž vlastnictvím chudých. Každý
dar, jejž podáváme chudému, jest odvádění toho, čím jsme Bohu
povinni. Větší jest pak ctnost a zásluha chudého, jenž prosí, než
naše, když dáváme Kdo by nechtěl raději míti bohatství, aby
mohl dáti, než žíti v nouzi, aby musel přijímati? Kdo jest lépe
na tom, ten, kdo nemoc léčí, či kdo nemoc musí přetrpěti? Ne
dostává-li konečně ten, kdo dává, více, než kdo přijímá? Chudý,
když tě o milodar prosí, chce sňati s tebe těžké břímě, trny bo
hatství, chce část břemene, jež tě na cestě k spasení zdržuje, vlo—
žití na sebe.
To, co jest pozemské a pomíjející, dáváš prosícímu a do
stáváš za to, co jest nebeského a věčného. Nemá-li to vše učiniti
z tebe dárce skromného a pokornéhoř
2. Čemu se dnes učíme od slepého? Jakmile zaslechl slepý
hluk mimojdoucích, tázal se hned po příčině toho. A když mu
řekli, že Ježíš, divotvorce, kráčí tudy, pozvedl hlasu svého a prosil
o milost a pomoc —
Toho máme následovati, zdá-lí se nám něco ve sv. nábo
ženství temným a zvláštním (neobyčejným). Nesmíme důvěřovati
ve svůj náhled, netázati se o radu těch, kteří v podobné nezna
losti neb podobném bludu se nalézají, nýbrž těch, kteří vidí, t. j.
těch, jimž Bůh svěřil úřad učitelský v církvi katolické a milost
osvícení, aby nemohli nikdy odchýliti se od pravdy
Neprodleně uclzopzlse slepý příležitosti, aby mimojdoucího
Spasitele o pomoc prosil. Tak také máme použiti každé příleži
tosti při hledání spásy pokáním a dobrými skutky. Jak často
kráčí Kristus vedle nás a nabízí nám příležitost a milost, abychom
pracovali na Své spáse a zasloužili si věčné slávy! Chopme se té
příležitosti, použijme milosti! Pravý vojín raduje se, kdykoli se
mu naskytne příležitost k boji, obchodník, kdykoli příležitost
k zisku. Neúnavnř poletuje včela od rána až do večera od květu
ku květu a kdekoli příležitost se naskytne sbírati med, použije
toho se vší horlivostí. Nejlepší příležitostí pracovati na spáse jest
blížící se doba svatopostní; za této doby bude Spasitel kráčeti
kolem nás. Nezapomeňme sebe samých; chopme se kázně, pokání
a mrtvení sebe, aby nehněval se na nás, ale ušetřil a odpustil. —
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Když slepý začal křičeti, osopili se naň mimojdoucí tvrdě,
aby mlčel. Ale to ho neodstrašilo. dokud neupozornil na sebe
Ježíše a nenabyl pomoci. Vroucí jeho touhou bylo — nabýti
zraku a proto nedbal těch, kteří jej okřz'kavalz'. Malý oheň zha
síná vítr. velký však ještě zvětšuje. Tak bývají odvrácení snadno
vlažní křesťané každým odporem jiných, každou překážkou od
svých dobrých úmyslů; horliví tím více bývají odporem jiných
rozněcováni a k setrvalosti posilování. A takovými křesťany budme
právě v těchto dnech, kdy skoro vše obětuje pošetilosti a lehko
myslnosti. Snad musíš zaslechnouti: co na sobě má v těchto
dnech zábavného tvé modlení, zpovědi, přijímání? Chceš být lep
ším, než všichni ti druzí, kteří jsou přece také křesťany? Nenech
se však tím vyrušovati ve zbožných skutcích. Když David hrál a
křepčil před svatostánkem, posmívala se mu vlastní jeho man
želka Michol. Ale ten posměch neochladil jeho horlivost, ale více
ještě zvýšil. A tak nedej se vyrušovati v modlitbě a dobrých
skutcích, posmívají-li se ti synové tohoto světa. Svět jest sice stále
slepým, v těchto dnech však jest slepým trojnásobně, a proto
upadají do zkázy všichni, kdo se dávají jím vésti. Spíše pros dnes
se slepým v evangeliu božského Spasitele, abys viděl, co nad
tebou jest, Boha, jenž vše vidí a jednou bude souditi; co pod
tebou jest, smrt a oheň věčný, jenž pro hříšné jest připraven, co
v tobě jest, hříchy tvé a svědomí, zdali nevyčítá mnohých chyb,
jež bys měl usmířiti a se polepšiti; co mimo tebe jest, sít světa
a ďábla, jež právě v těchto dnech jest rozestřena, aby nohy po
šetilců zamotala. —
Když slepý zraku podivuhodně zase nabyl, následoval hned
?ežz'še, chválil a velebil Boha My všichni díky jsme vázáni mi
losti božské nejen za světlo tělesné a duševní, za víru totiž, ale
my jsme obdrželi od Boha také nesčetná jiná dobrodiní a denně
dostáváme. Co je nutnějšího, leč abychom také následovali Krista,
krále nebes a země oslavovali a velebili, všecko myšlení, žádosti
řeči a skutky dle příkladu jeho řídili? Ale ne pouze slovy vele
biti máme Pána svého, nýbrž isvatým životem, jímž Bůh nejvíce
bývá oslavován. >Poradím ti prostředek,: píše sv. Augustin, »jak
bys celý den oslavovati mohl Boha. Cokoli činíš, čiň správně a
chválil jsi Boha.: U žal. 34. V pravdě rada výtečná a spasitelná.
Řiďme se jí a budeme tak už na zemi účastni povolání andělů a
světců: ustavičně chváliti Boha, velebiti a oslavovati. —
(Dle P. M. Fabera, Op. 3 p.) V. M

Váchal.

Neděle II. po devítníku.
Vzpomínka na smrt.
Pamatuj na poslední věci své, a na
věky nezhřešíš! Eccles. 7, 40.

Zvláštní, podivný obraz nechal si vymalovati papež Inno
cenc IX. Obraz představoval jej samého, jak v rakvi jako ztuhlá
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mrtvola odpočívá. Pod obrazem se nacházela slova: »Co bych si
přál, abych v životě byl učinil, až budu v rakvi ležetiPc A když
někdy tíha velekněžského úřadu naň doléhala, když k netrpěli
vosti byl popuzen, zadíval se na obraz a používal tohoto pohledu
jako spasitelného léku proti lidským křehkostem.
Podobný lék nám nabízí církev sv. Na popeleční středu
dává žehnati popel ze spálených ratolestí z květné neděle minu—
lého roku a znamená tím popelem čela věřících, říkajíc při tom:
»Pomni člověče, že prach jsi a v prach se navrátíšlc Popel je
znamením smrti, ze spálených ratolestí se béře, aby se naznačila
nestálost a vratkost všeho pozemského. Církev nám chce tímto
obřadem zřetelně naznačiti, že i my umřeme, chce nás vzpomín
kou na smrt před zlým chrániti.
Ani mně nenapadne, nejmilejší, abych někoho z vás smrtí
děsiti chtěl. Ale je povinností každého křesťana často na smrt
pomýšleti. :Pamatuj na poslední věci své, a na věky nezhřešíšlc
promlouvá k nám Duch boží v Písmě sv., a ctihodný Tomáš
Kempenský napsal: „Šťastný člověk, který hodinu smrti své stále
na mysli má a každodenně na smrt se připravuje. Vidělolís kdy
člověka umírati, pamatuj, že i ty půjdeš tou cestou.: (Imit. Chr.
I., c 23, v. 2.) A přece jest mnoho křesťanů. kteří neradiasbázní
pomýšlejí na tu chvíli, kdy jejich rozmazlené a vykrmené tělo
v chladnou zem uloženo bude, neradi Vidí otevřený hrob, neradi
na smrt vzpomínají. Bláhový člověk, který o smrti slyšeti, na ni
vzpomenouti nechcel Podobá se pocestnému, který jde hlubokým
lesem, spatří dravé zvíře na cestě číhati a zastírá si oči; podobá
se pštrosu, který před pronásledovateli hlavu do písku ukrývá.
Zdaž to pomůže? Není'naopak mnohem lépe na smrt hodně
často mysliti? Rány, o nichž předem víme, méně bolíl
A proto nikterak nemůže nám býti na škodu, uvážíme li
dnes o smrti. V tyto dny mnozí křesťané pohanským radován
kám se oddávají, Pán Bůh bývá přemnoho nestřídmostí a z ní
pocházejícími hříchy urážen. Právě v tento čas chceme rozjímati

o tom:

I. co v přírodě nás na smrt naši upomíná,
II. že smrt nás všecky očekává,
III. že na ní celá věčnost naše závisí.
I.

V Athénách žil mudrc Diogenes, který si na náměstí po
stavil stánek s nápisem: »Zde se prodává moudrost.: Kolem jdoucí
vznešený pán posmíval se prapodivnému tomu nápisu a poslal
k Diogenovi svého sluhu s dotazem, jak mnoho moudrosti za
3 sesterce (= asi 28 haléřů) prodává. Diogenes přijal peníze a
řekl sluhovi: »Vyříd svému pánu: Ve všech věcech, které konáš,
pamatuj na koneclc Tato moudrá průpovídka líbila se pánovi tak,
že jí dal velikými zlatými písmeny nad vchodem svého domu
napsati.

_ 229 —
Daleko moudřejším než Diogenes jest Pán Bůh ; Bůh jest
moudrost sama, ví nejlépe, že vzpomínka-na smrt člověku pro
spěšna jest, a proto tak moudře přírodu uspořádal, že vše nás na
smrt naši upomíná.
Tažme se slunce na obloze nebeskéaodpoví nám: »Pamatuj
na koneclc Slunce ráno vychází, dosahuje nejvyššího bodu na
dráze své, odtud počíná se skláněti, až zapadá. Tak jest i s naším
životem. Na svět přicházíme, rosteme, dosahujeme nejkrásnějšího
věku, některý snad nashromáždí bohatství, čest, chválu — ale jen
proto, aby toho všeho v hodině smrti pozbyl. Dospíváme a
stárneme jen proto, abychom do hrobu klesli a se země zmizeli.
Ptejme se čtoera ročních počasí a odpoví nám: »Pamatuj
na koneclc Jak za sebou následují a se střídají — ak i lidé:
mladí přicházejí po starých, imy sté země odejdeme a jiní
přijdou na naše místa.
Ptejme se těch proudů širokých, které do moře vtékají,ity
upomenou nás na běh životní, ity odpoví nám: »Pamatuj na
koneclc Pramínek v travěnce schovaný zurčí; potok sem a tam
se vine, tu lukami, tu skalami, skrze husté lesy; pěnivě spadá po
srázných stěnách, voda jeho tříští se v milliony kapek; cestou
mohutní, stává se řekou, která zkvétajícími krajinami, velikými
městy se ubírá — až v širém moři, v oceánu mizí. A tak i náš
život tu klidný, tu bouřlivý, z radosti a zármutku, z naděje a
nedůvěry, z nevinnosti a hříchu složený — smrtí bude skončen.
Ptejme se jen stromu! Podívejme se zjara na kterýkoli
strom; jak milý pohled na pupence, jak lahodí později oku pestrý
květ a bujná zeleň. Blíží se podzim, strom přináší ovoce, vydá
užitek — listí vadne, bledne, žloutne — opadává. Zdaž to není
řeč přírody, kterou každý se stromu padající list šelestí: r—Pamatuj
na smrt. na koneclc
Na smrt býváme upomenuti, když tuto zemi samotnou po
zorujeme. Milliony a milliony lidí před námi ji obývali; kde jsou
nyní? V prach se proměnili, do hrobu klesli. Kde jsou mocní
králové, stateční vojevůdcové, před nimiž se kdysi země třásla?
Kde věhlasní biskupové, svatí papežové, zástupy panen a muče
níkůř Kde jsou největší známí boháči, nejproslulejší učenci? Větry
rozvály jejich popel a aniž bychom toho pozorovali, kráčíme často
přes jejich zapomenuté hroby. I my, když do tohoto domu bo
žího vstupujeme, kráčíme po prachu a po kostech těch, kteří před
námi tuto obec a sousední místa obývali, a zde, kolem kostela,
hrob svůj našli!
ll.
Všichni musíme zemřz'ti, nebot smrt je výplata za hřích.
»jako skrze jednoho člověka hřích na tento svět vešel, a skrze
hřích smrt, tak i na všecky lidi smrt přešla,< dí sv. Pavel k Ří
manům „51 12. »Uloženo jest lidem jednou umříti a potom bude
soud.: Zid. 9, 27, a od tohoto pravidla není výjimky. Nezadrží
smrti úpěnlivě prosby milující matky u lužka umírajícího dítěte
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klečící, ani slzy prolévané dětmi při smrtelném zápasu rodičů; ani
celého národa žalný bol nad smrtelným lůžkem milovaného krále,
ani nějaký lék vědy lékařské — »uloženo jest lidem jednou
umřític.

Děti istarci, bohatí i chudí, učení ineučení, spravedliví
i hříšníci umírají, a.sice jenom jednou. Je to smutnou skutečností:
at překvapí smrt člověka kdykoli, vkterémkoli věku, vždy ho za
stihne, že se zanáší plány do budoucnosti, které dlouhý život
předpokládají. Žijeme, jakobychm vždycky živi býti měli. Jen na
to pomýšlíme, abychom o pozemský život svůj dobře se postarali,
až smrt přetrhne řetěz těch ustav-čny'ch našich starostí. Nejbuj
nější mládí, nejsilnější zdraví nijak nejsou spolehlivou ochranou
před smrtí. Smrt nechává člověka uvadnouti u večer života, ale
šlape také svýma nohama květy jarého mládí, které teprva ne
dávno se rozvily.
Slavný malíř Holbein mladší sestavil abecedu, kterou nazval
>tancem smrti-. Při každém písmeně vidíme v té abecedě smrt,
při každém jiný výjev: tu malé robátko v kolébce a smrt je pla
čící matce loupí; tu šlechtiěnu v skvostném hermelínovém plášti
a s drahými, několikeronásobnými šňůrami perel, v květu mládí,
brání se smrtí. kostlivci — nic platno, smrt ji přece zmáhá; tu
zas biskupa v plném ornátě, s čepicí i berlou biskupskou, i ten,
pln života, se vzpírá — ale marně. Tak je na .světě, v tom je
diná, naprostá rovnost: »uloženo jest lidem jednou umřític. »Král
dnes jest — a zítra umře; a když člověk umře, děditi bude hady
a žížaly a červy.: Eccles. 10, 12—13.
A co jest to: »umřítiřc
Umříti jest: násilně oddělen býti od rodičů, od dětí, od
příbuzných, od přátel;
umříti jest: odloučiti se od světských radostí, bohatství,
statků, hodností, úřadů
A kdyby někdo měl veškeré zlato a stříbro celého světa,
co by mu zbylo z toho všeho při smrti? — Nicl
Jakmile jsi zemřel — vše je ztraceno:
nenáleží ti lože, na němž spočíváš,
ne rakev, v níž tě vynesou,
ne úzký pruh země, v které budeš pochován.
Vše zanecháváš zde, a také svět opouští tě a zapomíná na
tebe. Ovšem je pravdou, jsou lidé, kteří nesou rány duševní smrtí
miláčků zasazené po celý život; jsou lidé, kteří svým zemřelým
zachovávají drahou upomínku s uctivostl po celý život, denně za
ně se modlí, ale to jsou přece jen výjimky.
Milliony a milliony lidí umírají, kteří dříve upadají v zapo
menutí, než na hrobě jejich tráva se zazelená;
v zapomenutí jest jejich život — a nikdo se na ně nerozp'omíná,
v zapomenutí jejich jméno — a nikdo bo nevyslovuje;
v zapomenutí jejich smrt — a nikdo jí neoplakává;
v zapomenutí jejich hrob — a nikdo ho nenavštěvuje!
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III.

]ednou žijeme jen a jenom od jedné smrti záleží celá naše
věčnost. »Uloženo jest lidem jednou umříti, a potom bude soud.;
Umřeme-li dobře, budeme věčně blaženi; umřeme-li nešťastně,
v hříchu, bez pokání, bez lítosti, na věky jsme nešťastni.
Ztratil li člověk své zdraví, stará se o to, aby s lékařem se
poradil, vyhledává toho nejproslulejšího, rád přijímá i nejodpor
nější léky; mnohdy opouštíi svoji otčinu, přátele a všecko, co
mu milo, a cestuje daleko, na jih, do lázní, ano nejnověji ažido
Egypta nemocní plicními chorobami se ubírají. I celé jmění by
leckdo obětoval, jen aby zdraví dosáhl. Kdo upadl do smrtelné
nemoci, může přece doufati ve své uzdravení, a skutečně tomu
tak jest; víme ze zkušenosti, že lidé smrti již na jisto zasvěcení
přece pevně očekávají, že se uzdraví; naděje jest poslední, co
s člověkem umírá. Ale zemřeme-li špatnou smrtí, 6 pak běda,
takový pád je beznadějný, taková ztráta nenapravitelná.
Neštěstím, lehkomyslností, různými příhodami může člověk
jmění ztratiti, ale spořivostí, přičinlivostí, píli a silou vůle může
je opět nabýti. Ztratíme-li ale nešťastnou smrtí duši svou, pak
ani chytrost, ani opatrnost, ani námaha, ani spořivost nemůže nám
pomoci — jednou ztracena, na věky ztracena.
]e-li někdo zapleten v soudní proces, jakou práci si béře,
aby ho vyhrál. Nedopřává si odpočinku ani ve dne, ani v noci.
Stále přemýšlí, kterými prostředkyby dosáhl svého cíle. Nechává
od znalců zkoumati listiny, vede ve své při svědky, kteří by mu
nejlépe pomohli, proslulých, na slovo vzatých advokátů o radu
se táže. A když přece přes všechnu tu námahu proces prohraje,
zbývá mu naděje, že u vyšší stolice, u vyšší ínstance odvolání
jeho místo dáno bude a že přece vyhraje. Ztracena-li ale jednou
duše špatnou smrtí, není žádné odvolání možné, nestává žádné
druhé, vyšší stolice, instance.
jen dvě cesty jsou možné: úzká stezka vede k životu, široká
k záhubě. Na konci věků bude jen dvojí rozsudek: »Pojďte, po—
žehnaní Otce mého. vládněte královstvím vám připraveným od
ustanovení světalc Mat. 25, 34, a »Odejděte ode mne, zlořečení,
do ohně věčného, který jest připraven ďáblu a andělům jeholc
Mat. 25, 41. Nic jiného není možno: buď věčné štěstí aneb věčná
záhuba. Bud budeme přijati do počtu vyvolenýcha pak tak dlouho
šťastni jako Bůh sám — tedy věčně, aneb budeme míti Boha
mstitelem svých hříchů a propast hluboká od něho nás děliti
bude, oak poznáme celý jeho hněv.
ó kéž bychom již nyní poznali, co jest to nešťastná věčnost.
zaviněná nešťastnou smrtí. Abychom si aspoň slabé ponětí o ní
učinili, uvažme jen, jak Syn boží sám o ní soudil. Vás nebesa za
svědky volám: Vy jste jej viděla od lidí opuštěného, pohrdaného,
nenáviděného a pronásledovaného, vy jste jej viděla trnim koru—
novaného, nadávkami zasypaného mezi 2 lotry na kříži umírati.
Tak jste jej, nebesa, viděla, a tento pohled stačil, aby v celém
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světovém pořádku zmatek nastal: slunce se zatmělo, země se
třásla!
o Vykupiteli světa! Když uvážíme, že tys jen proto tak
mnoho trpěl, abys lidstvo od nešťastně smrti vysvobodil, tu chá
peme všecko. Láska a všemohoucnost boží uznala za vhodno,
aby milliony a milliony rozumných bytostí takovým způsobem od
věčného zatracení vysvobozeny byly, a zavřená brána k blaženosti
věčné touto smírnou obětí jim otevřena byla. Představme si, že
by Pán změnil rozsudek vynesený nad některými, kteří již zemřeli,
ale nešťastně zemřeli. Představme si, že by se dal jejich slzami
pohnouti, .že by odložil spravedlivý hněv, a že by jim věnoval
svobodu a milost, jenom pod tou podmínkou, aby po nějaký čas
na světě přímé, tuhé pokání činili. S jakými as pocity vztahovali
by tito neštastníci své ruce k svému Bohu a soudci, s jakou
ochotou by i ty největší bolesti snášeli, jen kdyby věčným mukám
ujíti mohli! A což činíme my? My, kteří tak často hřešíme, které
po celá léta Bůh trpělivě a shovívavě snáší, nechtěli bychom,
dokud čas máme, dáti se na cestu Pokání a polepšení?
[— Závěrek. —]
nejmilejší! Když tak mnoho na nešťastné
smrti záleží, když celá věčnost na ní závisí, když smrt jest jenom
branou do života bud věčně blaženého neb věčně nešťastného —
zdaž není přirozenou, svatou povinností naší na ni se připra
vovati?
Jaký život — taková smrt. »St
bude jen ozvěnou našeho
života,a dí sv. biskup František
. Nečekejme na to, že v ne
moci se polepšíme. Ne, pokání později učiníme. Předně nemáme
pražádné jistoty ani záruky, že v nemoci se nám potěchy svátostí
umírajících dostane. »Neví člověk konce svého, ale jako ryby

udicí chytány bývají a jako ptáci polapeni bývají do tenat, tak
zlapáni bývají lidé v čas zlý, kdy na ně smrt náhle připadnex
Kazatel 9, 12. Ale ikdybychom to měli jisté, přece pokání
v nemoci konané jest ceny velice pochybné. Málo jest těch, které
nemoc napravuje.
Ludvík XV., francouzský král, rozstonal se za války o špa
nělské dědictví v Metách tak nebezpečně, že lékaři naléhali sami
na to, aby král přijal svátosti umírajících. Ale protože vedl život
neřestný, v táboře s sebou měl plno špatných ženštin, nechtěl biskup
Soissonský jeho zpověď vyslechnouti dříve, než by veřejné pohor
šení napravil a zejména cizoložnici vévodkyni Chateauroux od sebe
odstranil. Král tak učinil, svátosti přijal, ale sotva se pozdravil,
rozplynula se dobrá předsevzetí jako ranní mlha, jako dým, jako
pára, vévodkyni zase ke dvoru připustil a cizoložný život až do
smrti vedl.
Pokání a lítost těžkou nemocí a blížící se smrtí vynucené,
nemívají žádné ceny.
Starejme se tedy, nejmilejší, aby náš život byl přípravou
sťastné smrti. Hledme každého dne tak na lůžko se klásti, jako
kdyby to do rakve bylo. Chovejme se na této zemi jako poutníci
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a hosté a užívejme svědomitě času svěřeného, abychom až smrt
se přiblíží, nemusili se jí báti, ale mohli ji pozdraviti jako klíčníka,
který bránu do blažené věčnosti nám otevře. Amen. 1)
I?. 3.

Neděle |. postníf)
Co jest milost boží?
Napomínáme vás. abyste milosti boží
nadarmo nepřijímali.
(Il. kor. 6, l.)

Důtklivá tato slova napsal sv. apoštol národů věřícím korint
ským, které byl na své druhé cestě apoštolské Ježíši Kristu získal
a již v prvním listu svém před pohoršlivým životem pohanským
varoval. Bylť Korint hlavní město pohanského Řecka; měl dva
přístavy a při živém obchodu zkvétalo tam bohatství s životem
ovšem rozmařilým, který ani umění a vědy zušlechtiti nedovedly.
Ku kázání sv. Pavla přijali sice mnozí víru Kristovu, ale někteří
jen povrchně, zůstávajíce oddáni zlozvykům pohanským. Když
pak po odchodu sv. Pavla přišli tam jiní kazatelé, kteří na něho
pro hojné úspěchy jeho mezi pohany žárlili, způsobili pomluvami
a snižováním sv. Pavla roztržku mezi věřícími korintskými, čímž
ovšem kázeň a mrav života křesťanského mezi nimi velice utrpěl,
ano i čisté učení křesťanské na zkáze bralo, takže sv. apoštol,
uslyšev to, počal se obávati o spasení jejich. Proto v druhém listu
svém důtklivě nabádá jich, aby vykoupení svého skrze Ježíše Krista
pamětlivi byli, pracujíce o spasení své; s péčí právě apoštolskou
píše jim: Napomínáme . . .
Korint tehdejší jest obrazem nynějšího světa. Starosti časné
zaujímají celou péči mnohých křesťanů. o potřeby duchovní se
nestarají, některým zdají se zcela zbytečnými; víry své si neváží,
povinnosti náboženské zanedbávají, přikázání boží i církevní pře—
stupují. Vše hrne se jen k přístavu časného zaměstnání, na druhý
přístav, vedoucí k věčnosti, se zapomíná. jest to těžké poblouzení
jedněch, kterým by i jiní v bludu vedeni býti mohli. Proto na
počátku času svatopostního pozvedám hlasu svého a volám ke
všem, kterým o spasení duše jde, volám jménem církve sv., jmé
nem sv. apoštolů našich slovanských, slovy apoštolskými: »Napo
mínáme vás. abyste milosti boží nadarmo nepřijímali. Neboť praví
Bůh: V čas příjemný uslyšel jsem tebe, v den spasení pomohl
jsem tobě. Aj, nyní jest čas příjemný, aj, nyní jest den spasení.:
II. kor. 6, 1—2.

I vyložím vám s pomocí boží v postních rozjímáních, co a
kolikerá jest milost boží, jak velikou má cenu a jak nebezpečna
ztráta její, jak ji nabýti, zachovati a ztracenou opět získati lze.—
Pro dnešek dovodím, že milost jest vnitřuz', nadpřirozený dar,
Rauch

,) Více pramenů použito ; zejména Peuker, Erbauungsreden, Innsbruck,

1888.
2) Z řečí druhou cenou vyznamenaných při soutěži »R. d.:
Rádce duchovní.
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který nám Bůh pro zásluhy ?ežz'še Krista uděluje, bychom mohli
dojíti spasení. Kéž Duch sv. mně i vám, zbožní posluchači, k tomu
potřebného osvětlení a povzbuzení dopřáti ráčí.

Pojednání.
1. Abychom lépe pochopili, v čem milost boží záleží, při
pomeňme si stvoření člověka; neboť Písmo sv. i sv. otcové cír—
kevní učí, že člověk v milosti boží stvořen byl. Stvoření celého
světa a všech tvorů v něm stalo se k pouhému slovu Stvořitele:
Budiž — staň se! Když ale chtěl Bůh stvořiti člověka, tuto ko
runu svého tvorstva, tu jakoby sám s sebou radu bral, praví Bůh
trojjediný: »Učiňme člověka k obrazu a podobenství svému.: I.
Mojž. 1, 26. Mělo to tedy býti zvláštní stvoření, nade vše stvo
ření ostatního tvorstva povýšené, vznešenější, jež by neslo na sobě
obraz a podobenství svého Stvořitele. A v čem měl ten obraz
boží záležetiř Hmotné, byť isebe dokonalejší a krásnější tělo ne
mohlo zobraziti Boha, jenžjest pouhý duch, měl-li tedy člověk
státi se obrazem božím, muselo mu vštípeno býti něco duchového,
jež by se podobalo věčnému Duchu, a to jest to dotknutí života,
jež nazýváme duší. Tato duše nese na sobě obraz Stvořitele, jest
totiž nesmrtelný duch a má rozum a svobodnou vůli. V tom právě
záleží přirozenost člověka, povýšená nad přirozenost jiných po
zemských tvorů, kteří takovou nesmrtelnou, rozumnou a svobodnou
duši nemají. Byl tedy člověk stvoření zvláštní, nad jiné tvorstvo
obrazem božím vyznamenané a nemohl tudíž z jiných tvorů se
vyvinouti, jak bludaři darwinští se domnívají.
Toť tedy ten přirozený obraz boží v člověku, jenž k jeho
přirozenosti náleží a ztracen býti nemůže. Chtěl však Bůh tento
obraz svůj v člověku ještě zvláštním způsobem okrášliti, aby se
stal člověk k Bohu ještě podobnějším, což, dle výkladu sv. otců,
naznačil úmyslem stvořiti člověka »lepodobenství svémuc. I ozdobil
duši člověka září svatosti a spravedlnosti své, takže stala se svatou,
krásnou, bohumilou. Rozum člověka, tímto světlem nebeským
ozářený, chápal velmi dobře svůj poměr k Bohu a uměl rozezná
vati co je dobré a co zlé, vůle pak toužila jen po tom, co by se
líbilo Bohu a čím by si jeho spokojenost zasloužiti mohla. Tato
zář posvátná, zdobící duši člověka, nazývá se milost posvěcující
a učinila duši člověka podobnou Bohu, a poněvadž člověka nad
jeho přirozenost k Bohu povznesla, vytvořila v duši jeho nadpři
rozený obraz boží. Však i tělo uspůsobil Bůh prvním lidem tak,
že žádným bolestem a smrti nepodléhalo. Kromě toho vyzna
menal Bůh prvního člověka nade všecko tvorstvo, chtěje ho míti
zástupcem a vykonavatelem vůle své zde na zemi. A proto, jako
sám sídlí v blaženosti nebeské, postavil člověka v ráj rozkoše a
vše jeho vůli a posluze podrobil. A ještě zvýšil Bůh tento _blažený
stav člověka v ráji zvláštním způsobem a to osobním svým s člo
věkem obcováním Bludaři, nemajíce pravého pojmu o Bohu, do—
mýšlejí se, že Bůh stvořiv svět, dále se o něho nestaral a tak
_ _,
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i člověka ponechal jeho osudu. Ano, v poblouzení svém i tvrdí,
že bylo by to ponižující pro svrchovaného Pána veškerenstva,
jenž má světů a tvorstva na milliony, aby prý se o člověka sla
bého červíka na naší zemské planetě zajímal. Ovšem, obdivovati
musíme nestihlou dobrotu a lásku božského Stvořitele našeho;
ale čeho rozumářští fllOSOfOVéani domýšleti si netroufají, dotvr
zuje nám Písmo sv., Bůh, Stvořitel nejdobrotivější, snížil se k svému
tvoru, člověku, a osobně s ním obcoval, jej poučoval, k dobrému
pohádal a sílil; i v snadné povinnosti jeho, ošetřovati ráj, byl mu
radou a posilou svou nápomocen. Zkrátkat Bůh choval se k člo
věku jako dobrý otec; svou láskou a péčí odchoval si ho jako
dítě své a člověk cítil se v jeho společnosti nanejvýš šťastným a
blaženým. Žil pro Boha, v jeho lásce a dobrotě nalézal své svrcho—
vané uspokojení a snažil se ve všem Bohu se líbiti. Byl to opravdu
nadpřirozený život duše v Bohu. Ovšem že všechno toto štěstí“
připravil Bůh člověku bez jeho zásluh, jedině ze své lásky a do
broty; nepřináleželo to také bezprostředně k přirozenosti člověka,
jak Luther a Kalvín mylně učili, ale byl to jen mimořádný při
davek k přirozenosti lidské, bylo to obdarování člověka od Stvo—
řitele láskyplného. Proto nazývá se to milost čili nadpřirozený
dar. A tento blažený stav připravil Bůh nejen pro první lidi, ale
i pro všechno jCjiChpotomstvo, pro celé pokolení lidské, jak po—
znáváme z toho, že požehnal prarodičům našim a řekl jim: »Rosťtež,
množte se a naplňte zemi.: I. Mojž. 1, 28. Toto původní pový
šení a posvěcení člověka k podobenství božímu a ta připravená
mu blaženost rajská nazývá se prvotní milost Stvořitelava.
2. Bůh, jakožto nejvýš moudrý vychovatel lidstva, chtěl prv
nímu člověku dáti poznati, že milost tato jest dar nezasloužený,
spolu pak poskytnouti mu chtěl příležitost, aby svobodným roz
hodnutím osvědčil, zdali a pokud jest té svrchované lásky a mi—
losti boží hoden. Proto dal mu přikázání, aby se stromu, který
mu ukázal, nejedl. I k zachování tohoto přikázání poskytl Bůh
člověku pomoc svou, aby plnění toho přikázání, jakož povinnost
svou poznal, pro ni se rozhodl a jí ochotně a věrně konal, začež
slíbil mu Bůh odměnu v ráji nebeském, však pro případ přestou
pení toho příkazu připojil i pohrůžku trestu a to trestu smrti jak
pro tělo, tak i pro duši.
'
Svatá, Bohu oddaná duše člověka, ovšem ochotně se pro
vůli boží rozhodla; ale přišlo pokušení závistníka pekelného, který
nepřál člověku to nadpřirozené štěstí a jej o ně připraviti hleděl.
jak to učinil? Zvrtkal nejprve víru člověka, že to, co Bůh zjevil
a čím hrozil, není pravda; v pochybnost uvedl důvěru člověka,
že blaženost rajskou Bůh jen z lásky k němu a pro jeho dobro
připravil. Tím otřásl i lásku a vděčnost v srdci člověka k Bohu.
Nyní pak klamnými sliby hleděl člověka od Boha se odvracejícího
k sobě připoutati; vzbudil v srdci jeho žádostivost nezřízenou,
otrávil duši jeho jedem "pýchy své, naváděl jej k přestoupení zá
kona božího a člověk takto oblouzený uvěřil ďáblu více než Bohu,
jedl se stromu zapovězeného a tak stal se lásky boží nehodným.
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?aká změna tu pojednou nastala v duši člověka! Zář sva
tosti zmizela z duše jeho a temnota hříchu jako děsné mračno
obestřela ji: člověk ztratil milost posvěcující. A tato ztráta zhoubně
působila i na všechny dary, kterými Bůh v lásce své původně ob
myslil člověka. Jako příval strhá pole, poplení zahrady, zničí
úrodu, tak děsně vypadalo to nyní v duši člověka, vší krásy, sva
tosti zbavené. Přirozenost lidská nebyla sice zničena, jak bludaři
tvrdí, ale byla velice poškozena, takže rozum zatemněn byl v jas
ném poznání svém, vůle ke zlému se klonila a v srdci probudily
se zlé žádosti. V duši člověka ozval se hlas svědomí, který mu
dělal výčitky, že tak nevděčně se zachoval k Bohu nejvýš dobro
tivému a děsil ho hněvem božím. Ten tam byl všechen klid a
pokoj duše, celá její prvnější blaženost. Člověk cítil se nanejvýš
nešťastným a kdežto prve těšíval se, až by se mu Bůh zjevil,
nyní lekal se toho a hleděl se před ním uschovati. A přišel Bůh,
zjevil se, však ne jako druhdy co dobrý otec, ale jako přísný,
spravedlivý soudce.
dame, kde jsi? Pojď ven a zodpověz se, proč jsi jedl se
stromu zapovězeného! Tak zněl ten přísný hlas soudce věčného.
A těžký a drsný to výslech soudu božího! ]ak ospravedlní člověk
jednání své? jak omluví přestoupení zákona božího? Těžko ospra
vedlňovati, co jest nesprávné, těžko omlouvati, co samo obviňuje.
Adam cítil těžkou vinu skutku svého, lekal se trestu za něho, ale
sám nevěděl si rady a pomoci jiné, leč dovolávati se milosrdenství
božího. A Bůh touto zkroušenou lítostí jeho pohnut, mírní pů
vodní ortel. Ráj ovšem pro něho a jeho potomstvo zůstává ztracen
a lidstvo odkázáno na to slzavé údolí kletbou hříchu stižené, nad
vláda nad přírodou mu odejmuta a tělo, jež žádostivosti povolilo,
zakusí bolestné její následky, až zchřadlé rozpadne se v prach.
—- Však což duše lidská měla snad na věky podlehnouti kletbě
hříchu, měla by ponechána býti v porobě svůdce pekelného a
s ním sdíleti osud záhuby věčné? Ovšem, tak byl by zasloužil
člověk za svou neposlušnost a ďábel již těšil se, jak týrati bude
lidstvo, jež se mu v otroctví poddalo. Však větší jest milosrdenství
boží, než hříšnost lidská. Bůh, jenž prvotní milostí povýšil člo
věka za dítko své, nechtěl ho ponechati v otroctví ďábla, ale
z moci jeho novým skutkem neskonalého milosrdenství jej vy—
prostiti ustanovil, totiž skutkem vykoupení, jímž moc ďábla nad
člověkem měla býti zrušena, jak oznámil Bůh, řka k hadovi: »Ne—
přátelství položím mezi tebou a ženou, a mezi semenem tvým a
semenem jejím; onat potře hlavu tvou a ty ouklady činiti budeš
patě

její.<< I. Mojž. 3, 15. V slovech

těchto

zasvitla člověku

hvězda spásy a vzbuzena v srdci jeho naděje, že nešťastný ten
stav, do něhož hříchem se uvrhl, nepotrvá na věky, ale že dou
fati smí od milosrdenství božího vysvobození a že těšiti se může
na obnovení onoho blaženého poměru svého k Bohu, v němž
před hříchem v ráji se nalézal.
3. Však kdo vykoná toto dílo vykoupení ? Za nesmírnou
urážku Boha svrchovaného nemohl by zadost učiniti žádný tvor,
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ani člověk, ani anděl; neboť dostiučinění musilo cenou svou vy
vážiti ono přetěžké provinění člověka proti jedinému nejvyššímu
Pánu celého světa. Takové dostiučinění mohl poskytnouti jedině,
kdo Bohu-stvořiteli všemohoucímu roveň jest a to jest Syn boží.
Ze ale toto vykoupení platiti mělo pro celé pokolení lidské, musil
ten Vykupitel býti členem pokolení lidského, a proto Syn boží
stal se člověkem, vzal na sebe přirozenost lidskou, aby jako Bůlz
a spolu člověk vykonal vykoupení lidstva. Miláček Páně sv. jan
velebí toto dílo vykoupení připomínaje, »že slovo, které bylo od
věčnosti u Boha a skrze něž všecky věci učiněny jsou, toto slovo
věčné tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi:, ]an 1, 14.,
aby vykoupení naše vykonalo a není v žádném jiném spasení, leč
jedině ve vtěleném Synu božím Ježíši Kristu.
A tak jedině ]ežíši Kristu máme co děkovati, že pokolení
lidské nezhynulo záhubou, jaká stihla pyšné anděly. Ježíš Kristus
jako Vykupitel náš nahradil, napravil a uzdravil, co hříchem ztra
ceno, porušeno a zraněno bylo. Zatemnělý a pobloudilý rozum
lidský osvítil učením svým nebeským, aby lidé svůj cíl a poměr
k Bohu lépe poznávali, vůli ke zlému nakloněnou povzbudil a
posilnil k zachovávání přikázání božích a v srdci žádostmi hříš
nými zmítaném roznítil oheň lásky k Bohu a k bližním, jako po
hnutku záslužného života. Však ani v útrapách a strastech tohoto
slzavého údolí nenechal lidstvo bez pomoci: lačné krmil, žíznivé
napájel, nemocné uzdravoval, mrtvé křísil, všechny slovem i pří
kladem k trpělivosti a oddanosti do vůle boží povzbuz0val, všem
s láskou a obětavostí pomoc svou sliboval, volaje: »Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím,<
Mat. 11, 28. A tuto nadpřirozenou pomoc svou a mocnou pří
mluvu u Otce nebeského zaručil všemu lidstvu i při svém na
nebe vstoupení. Ba i za ztracenou nesmrtelnost těla náhradu nám
zaopatřil, vydobyv a zaručiv nám vzkříšení těla z mrtvých.
Však tato nadpřirozená pomoc byla jen část díla vykupitel
ského; jednalot se tu hlavně o dostiučinění Bohu uraženému a
ospravedlnění hříšného lidstva a to provedl prostředník mezi
Bohem a lidmi Bůh-člověk Ježíš Kristus, který dal sebe samého
na vykoupení za všechny.: I. Tim. 2, 5. jelikož hříchem dědič
ným ztratilo lidstvo prvotní svatost a spravedlnost a tím i ostat
ními hříchy na sebe uvalilo hněv boží a trest smrti: přijal vtě
lený Syn boží vinu lidstva a pokutu za ní na sebe, vnesl dle slov
sv. Petra hříchy naše na svém těle na dřevo; I. Pet. 2, 24. a
za nás na Golgotě se obětoval, aby za nás Otci nebeskému dosti
učinil, nás s Bohem smířil a nám odpuštění a milost ztracenou
opět získal. Aj, vizte tam na kříži .Beránka božího, volám se sv.
Janem. »On jest obět slitování za hříchy naše a netoliko za naše,
ale i za hříchy celého světa.< l. jan 2, 2. On krví svou omyl,
posvětil duši naši a obnovil v ní ten obraz boží nadpřirozený,
takže stala se svatou, bohumilou aa očistil nás sobě, lid vzorný,

následovný dobrých skutkůc. Tit. 2, 14. Tak dokonal ]ežíš
Kristus toto dílo vykupitelské; aby však všemu lidstvu toho ospra
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vedlnění a posvěcení se dostalo, složil získanou posvěcující milost
v církvi své a zvláštními prostředky — sv. svátostmi — ji Duch
sv. posvětitel jednotlivcům přivlastňuje; jakožto památku ale své
vykupitelské smrti ustanovil Pán Ježíš nejdražší obět mše sv. Ano,
i to laskavé Boha s lidmi obcování v ráji hleděl ]ežíš Kristus
lidstvu vynahraditi, když jim slíbil: >]á s vámi jsem po všechny
dny až do skonání světa-, a plní slib svůj přítomností svou v nejsv.
svátosti oltářní, an v svatostánku mezi lidem svým dlí, jej odtud
poučuje, vede a pro království nebeské odchovává.1)
Všechno to, co ]ežíš Kristus na vykoupení lidstva vykonal
a nám ku spasení našemu získal, nazýváme milost vykupitelskou.
— V rozjímání svém seznali jsme, že jest to obnovení ztracené
prvotní milosti Boha trojjediného; neb v celém postupu vykou
pení našeho jasně objevuje se milosrdenství Otce nebeského, »který
tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby žádný,
kdo vněho věří, nezahynul, ale měl život věčnýn ]an 3, 16.
Tu pozorujeme obětavou lásku Syna božího, jenž sebe samého za
nás vydal, nemát zajisté většího milování nad to, by kdo život
svůj položil za přátele své, jan 15, 13., jako učinil Ježíš Kristus.
A milost Ducha sv. zdaž necítí ji každý z nás jak vylita jest
v srdce naše? Sk. ap. 10, 45.

.
Divotvorné jest působení této milosti vykupitelské na celé
lidstvo. Clovělr s Bohem smířen, duše jeho ospravedlněna a po
svěcena a k dalšímu záslužnému životu pro nebe poskytnuta mu
nadpřirozená pomoc. V pravdě ospravedlněním tím dle slov sněmu
tridentského (Sess. VI. c. 4.) přenesen bývá člověk ze stavu,
v němž jako dítě prvního Adama se zrodil, do stavu milosti a
dětství božího skrze druhého Adama Ježíše Krista, Vykupitele na
šeho. Nastává tedy tím vykoupením skutečná změna v duši člo—
věka, zásluhy Ježíše Krista nejsou jí, jak reformátoři učí, toliko
zapůjčeny k zastření viny její, ale skutečně jsou jí uděleny, takže
v ní ospravndlnění a nový, nadpřirozený život působí. Či názorně
řečeno: nejsou pláštěm na přikrytí, jako listem fikovým, ale jsou
lékem účinkujícím v tuk a krev — injekcí.
Nuže, uvážíme-li vše, co o díle vykupitelském skrze ]ežíše
Krista vykonaném pověděno, porozumíme a přisvědčiti musíme,
že milost boží, Ježíšem Kristem nám získaná. jest vnitřní, nadpři
rozený dar, který nám pro zásluhy ježíše Krista uděluje, abychom
mohli dojíti spaseníň') Nazývá se darem vnitřním 3) na rozdíl
od těch bezpočetných darů. které nám Bůh v potřebách tělesných
skýtá. Zove se darem nadpřirozenýmň) poněvadž k přirozenosti
') »Náboženský život má svou ochranu a nevysychaiící pramen
pouze v chrámech a jest nutno pěstovati jej pravidelným konáním služeb
božích a řádným udílením sv. svátosti.: Ord. list praž. arcid. 905, č.8, str.90.
2) Nazývá se darem, protože si ji nemůžeme zasloužiti, nýbrž nám
jenom pro zásluhy Ježíše Krista dána bývá. (Katech smus.)
3) Protože se uděluje přímo duši a tudíž něčím vnitřním jest. (Kat.)
4) Protože ji člověk od přirozenosti ani nemá, ani nabýti nemůže,
aniž má vůbec na ni práva, nýbrž mu od Boha nad jeho přirozenost udílena
bývá. (Katechismus)
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lidské nepřináleží, ale jenom pro zásluhy ježíše Krista, jenž takto
naše spasení vyhledává 1)
*

*

Této milosti boží my všichni jako stoupenci Krista účastni
jsme se stali na křtu sv. a udílí neb rozmnožuje se v nás, kdy
koliv nějakou svátost hodně přijímáme.
kéž bychom tedy,
volám opět, této milosti nadarmo nepřijímali. Uchopme se jí,
važme si jí, pracujme o ní, aby vykupitelské dílo Ježíše Krista
na nás zmařeno nebylo, ale abychom spasení, k němuž povolání
jsme, i skutečně také dosáhli. Amen.
f Fr. Vohnout.

Neděle !. v postě.
I. a II. zastavení v křížové cestě.
Ty jsi král? já jsem král, ale mě
království není z tohoto světa.

Máme novou kříž. cestu. Budeme si při ní rozpomínati na
staré umučení Páně a zejména připomínatí si i nové umučení,
kterého by se dostalo nyní Spasiteli mezi námi.
»Vždyť se Kristus křižuje mezi dvěma lotry,c psal již starý
Tertullian v II. století po narození Páně.
Měl-li pravdu, tedyinyní lze stopovati umučení Páně. Doba
svatopostní jest dobou, v níž si máme připomínati křížovou cestu
ježíšovu. Proto zvolil jsem si za předmět postních kázání štace
křížové cesty. Tot poučné rozjímání pro naši víru i pro náš mrav.
Rozjímání o umučení Páně nikdy dokončiti nemůžeme, nebot
chová v sobě nevyvážitelný pramen poučení. Dnes zastavme se
při prvních 2 štacích křížové cesty. Ježíš před Pilátem. ]ežíš nese
kříž . . .

Pojednání.

]. Sotva slunce vzešlo k 6. hod., již ráno burcují nepřátelé
Páně pohana Piláta, cís. místodržitele, aby na něm vynutili trest
smrti pro Pána ]ežíše.
jak čilí jsou nepřátelé Páně, jak liknaví přátelé. Pozorujme,
kdo jest soudcem, kdo soudí, kdo žaluje a co činí lid.
a) »Kdo z vás mne může trestati z hříchu,: pravil Pánježíš
svým nepřátelům a žádný neměl, co by jemu vyčítal. Tedy ne
vinný, spravedlivý muž stojí před soudcem. Pilát dí vícekráte:
»Nenalézám na něm viny. — žena Pilátova praví: >Neměj nic
s tímto člověkem spravedlivým..
Tedy soudce sám nenalézá viny, ale hukot žalobců a ne
přátel nutí jej ku nespravedlivému soudu: Pořád žalují, že jest
buřič, že jest nepřítel vlasti atd.
') A katechismus praví dále: »Milost nadpřirozená se uděluje člo
věku, by povýšen byl k nadpřirozené důstojnosti dítka božího a schopným
se stal, sasloužiti sobě nebe.c
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»Já jsem s vámi vždycky po všechny dny až do skonání
světa,: praví Spasitel. Je—litéž také pořád na soudě? Ano, pořád
stojí Pán Ježíš na soudě a sice každý z nás musí se rozbodnouti

buď pro něho, buď proti němu. Kde jest Kristus Pán? On jest
na oltáři ve vel. sv. ne jako člověk již, ale jen jako podoba
chleba a zde jest souzen od lidí, z nichž jedni praví jako záko
níci a učení fariseové: »to jest jen chléb: ——jiní praví: uto jest
památka: a jeho věrní učedníci praví: »Ty jsi Kristus, syn Boha

živého.:
On jest v církvi své svaté, v níž učí, mluví. »Kdo vás slyší,
mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá: — a jak jest v ní
souzen?
Jedni jako ve Francii volají: »Církev jest náš nepřítel !: To
není nic nového — to volali zrovna tak již před 1800 lety učení
fariseové a přísní zákoníci. Totéž volají i lidé u nás řkouce:
»Církev a víra jest na závadu, na škodu nám.:
Proto dělají zákony, jimiž by co možno nejméně se o Ježíši
mluvilo, lid co možno nejméně se Ježíše přidržel, odtud tolik spisů
proti víře sv. a církvi. —
Neboť Ježíš jest obžalován nyní. Oni praví jinými slovy totéž
o církvi, co pravili nepřátelé o Kristu Ježíši. Zalují totéž — a lidé
věří totéž, ' co věřili tehdy, když stáli před pavlánem Pilátovým
o Velikém pátku. I nyní jest Ježíš souzen, obžalován a odsouzen,
ač se proti tomu vzpouzí i přirozený rozum, jako se vzpouzel
přirozený pohan proti žalobě na Pána Ježíše vznesené.
Jak mnohý člověk věří žalobě křivé o církvi a víře — jak
mnohý křivě soudí proti svému vnitřnímu přesvědčení.
Jestliže se nám o křížové cestě předvádí Kristus Pán před
soudem, necht si vzpomene naše mysl, že i nyní jest souzen, ale
jsou věřící, kteří uvěří křivým žalobám pro Ježíšovu cestu jeho,
jako tehdy uvěřili i mnozí z těch, kteří ho chtěli udělati králem
a jemu volali Hosanna.
Jako Ježíš jest před soudem, tak jest i hlava církve před
soudem, a kněz a každý zbožný křesťan se svými skutky jest
obžalován.
6) Ale posuďte, kdo jest soudcem! Pilát, pohan, který ne
rozuměl ani věci, o níž měl rozhodovat.
Koho slýcháme, že souditi má nejvyšší hlavu církve? Lidé
moderní pohané. ti mají míti vliv na volbu papeže, na volbu bi
skupů a pod. Ti mají míti vliv na zřízení církve. Tajné spolky
zednářské, které jsou hlavní baštou nevěry, jsou hlavními soudci
církve, zřízení jejího.
Věru, měl pravdu Tartullian, že vždy jest Kristus křížován
mezi dvěma lotry.
Kdo jsou žalobníciř nepřátelé Páně, jimž bylo jho jeho trpké
a těžké, kteří nejednali dle jeho slov a příkazů. A kdo jsou ti
nynější nepřátelé Páně, kteří Krista křižují v církvi boží ? Lidé,
kteří jsou ve křížku s některým přikázáním božím.
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Vždy, ba pravidlem vždy bývá příčinou nevěry ku Pánu
ježíši nevěrnost k jeho přikázáním.
jen posuďte sami život lidí, kteří jsou nepřáteli víry — po
zorujte jejich skutky, kolikráte dosti ukryté, ale přece známé —
a vidíte, že nejprve se člověk znepřátelí s přikázáním božím a
potom také s Pánem ježíšem.
Pohled na 1. štaci křížové cesty nás nutí učit věrnosti ku
Pánu Ježíši. Pakli byl Pán ježíš v těle lidském souzen, žalován a
odsouzen — co se může státi Kristu Pánu v údech jeho, jimiž
jsou všichni věřící?
e bude žalován, souzen a odsouzen — neboť ]ežíš a svět,
tot voda a oheň. jen nebudme aspoň my nikdy, kteří by někdy
volali: Ukřižuj. —

,

II.A Spasitel béře na sebe nespravedlivě usouzený kříž,
aby jej nesl na horu a byl mu lože smrtelné. Co o něm souditiř
jak byl veliký, dlouhý, těžký?
Dle podání byl 12 stř. dlouhý, 6 stř. široký napříč, tedy
tak, aby muž na něm viseti mohl. Tot nejhanebnější, co svět
měl, to nejkrutší, co svět uměl, vloženo na sv. ramena Páně. Pán
vzal ten kříž a s ním všechny hříchy naše, aby za aě splácel
dluh. Tajemná láska boží není nám ani pochopitelná. Ale mů
žeme říci, že kříž Páně jest dlouhý 19 století a široký jak celý
svět. Co tím myslím? Ten úmysl a vůle lidská ukřižovati Pána,
nebyla snad jen tehdy na Veliký pátek v srdci lidském, ale ona
po všechny věky se zachovává v převrácených srdcích po celém
okrsku zemském. Vždy byli lidé a mnozí lidé, kteří byli naplnění
nenávistí k Bohu, v nichž byla pravá satanská nenávist Boha.
Byli — a bohužel jsou i nyní — a znova, bohužel — budou
i později lidé, kteří budou plni nenávisti proti Bohu. Někdy jest
ta nenávist tajená jako doutnající oheň, jindy vzplane jako oheň,
který nabyl volnosti ještě v pař. komuně chvástala se luza, že
by Boha na prvním místě zastřelila. Ubozí zaslepenci! Bůh po
smívá se hněvu a nenávisti jejich. Však to jest jen důkazem, že
by také doba naše připravila kříž Spasiteli svému i dnesl jen
jednou trpěl a jednou zemřel Spasitel a vícekráte netrpí a ne—
umírá — jednou vykonal bolestnou krvavou obět na kříži, na
němž zemřel, ale naše hříšnost, nenávist ta neumírál My můžeme
jen ji přemáhati, my ji můžeme obmezovati a mrtviti, ale zabíti
ji v sobě nemůžeme Proto v srdci, které nepřemáhá zlo v sobě,
vzmáhá se nenávist Boha a roste v některých lidech až k tomu
stupni, že jsou schopni učiniti vse, co spáchal lid svedený před
domem a v domě Pilátově. Soudce i lid — učení i luza súčast
nili se soudu Páně a kladení kříže na sv. jeho rameno. Muži
iženy byli pomocníky krvavé mše sv. Nescbází ani nyní lidí,
kteří by znovu vložili kříž na Spasitele, kdyby jim to možno
bylo. Budoucí kázání ještě více tuto věc objasní. — Ježíš béře
kříž a líbá jej, nebot Spravedlivá vůle Otcova jej na něho vložila.
My také neseme kříž a to jest to různé, mrzuté a trpké, co při—
náší náš život s sebou. Má král svůj kříž na koruně a má ho
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žebrák v mošné. Jsou kříže všelijaké, ale ani jeden není podoben
kříži Páně! Ten byl největší, ten byl nejtěžší a bez pomocníka.
Ustní podání nám zachovalo příběh o ukřižování sv. Petra,
apoštola Páně. Když Petr předvídal ukřižování své, trnul stra
chem a bázní před smrtí. Toť zcela lidskél Každý člověk se kříží
vyhýbá. Sv. Petr hrůzou byl takořka překonán a v bázlivosti své
rozhodl se, že opustí Řím, aby ušel trestu smrti a mučednictví.
I bral se Petr branami města Říma, aby odešel. Zde však měl
zvláštní nebeské poučení. Před branou Ríma vidí Spasitele, jak
pod těžkým křížem se béře do Říma. Dí Petr Pánu: »Pane, kam
jdeš Pc Odpověděl mu Pán: »Abych se znova dal s tebou ukři
žovat.: Seznal Petr z vidění, že sílu k ukřižování nebude bráti ze
sebe, ale z Ježíše a proto zaplakal nad svou zradou novou a šel
zpátky do Říma, aby se dal umučit, neboť ne ze své moci měl
tak trpěti, ale z moci Ježíšovy. — A to jest rozdíl mezi křížem
Kristovým'a našíml Pán pomáhá nám nésti náš kříž milostí svou,
ale on nechtěl míti pomocníka. V tom velká síla vzpomenouti si:
vedle mne kráčí Ježíš a pomáhá mi nésti můj kříž. Vzpomínejme
často tak, zejména v soužení. — Amen.

Neděle ll. postní.
V čem milost pomáhající záleží ajak působí.
Prosíme vás a žádáme v Pánu Ježíši
jakož jste přijali od nás, kterak byste
měli choditi a libiti se Bohu, tak
abyste chodili.
l. Tes. 4, 1.

Církev sv. opětně dnes uvádí slova sv. apoštola národů
k povzbuzení našemu, jak bychom s milostí boží měli zaříditi
život svůj, bychom líbili se Bohu a spasení své si zajistili. Toť
zajisté měl v úmyslu Bůh s pokolením lidským, když prarodičům
zaslíbil Mesiáše a v plnosti času Syna svého jednorozeného seslal
na vykoupení lidstva. Sv. apoštol to také připomíná v dnešní
epištole, řka: »to že jest vůle boží posvěcení našec. I Tes. 4, 3.
Ovšem, že k tomu potřebujeme nadpřirozenou pomoc a Bůh nám
ji také pro zásluhy Ježíše Krista udílí, ale nevnucuje, ponechávaje
svobodné vůli každého, aby té nadpřirozené pomoci, kterou milost
boží nazýváme, k svému ospravedlnění a posvěcení použil.
A to jest také rozumné učení o milosti boží. Nepůsobí tedy
milost boží sama spasení naše, jak bludaři mylně učili, hlásajíce
ten rouhavý a hrozný blud, že Bůh některé pro nebe a některé
pro peklo napřed určil, ale ponechal lidem i po pádu jejich svo
bodnou vůli, aby se k Bohu obrátili, skutky pokání činili a tak
vykoupení svého hodnými se stali.
Potřebnou k tomu pomoc získal nám vtělený syn boží Ježíš
Kristus, a to dílem, že nás učením svým poučil a povzbudil,
bychom dobré poznali a s jeho pomocí konali, dílem pak, že za
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nás dosti učinil, nás ospravedlnil a posvětil. Jest tedy ta pomoc
nadpřirozená dvojí a dle působení svého slove milost pomáhajz'cz
:; milost pawěcujícz'. Pro dnešek rozjímati budeme o milosti po
máhaiící, kterou sv. apoštol na mysli má, když píše: Prosíme vás

a žádáme . . .

Nuže v čem
jenž jsi tu milost
a pohni vůli naši,
k použití její se

milost pomáhající záleží ajak působí? óJežíši,
pro nás křehké lidi vydobyl, osvět rozum náš
bychom nejen podstatu a účel její poznali, ale
rozhodli.

Pojednání.
Hříchem prvotním byli prarodiče v poznávání a rozhodování
svém velmi seslabení, takže kdyby je byl Bůh ponechal v té
ochablosti, byli by slabosti své podlehnouti musili. Vždyť pozoro—
vati bylo, v jaký upadli omyl o vševědoucnosti boží, když před
ním skrýti se chtěli; však Bůh hned z bludu toho je vyvedl, an
z úkrytu jejich je vyvolal a přestupek jejich jim připomněl.
Bylo pozorovati, jak 1 vůle jejich ke zlu se naklonila, když
vinu svou sváděli na jiného, Adam na Evu, Eva na hada; však
Bůh nejvýš spravedlivý upozornil je, že tím vinu svou nezmenší a
trestu se nevyhnou, ale každý že svůj trest ponese. Bylo pozoro
vati, jak i žádostivost zlá se probudila v srdcích jejich, když za
hanbující stud předstírali k ukrytí víny své Však Bůh nejvýš mi
losrdný i tu slítoval se nad nimi. Ale iproti nejhoršímu následku
hříchu, že upadli v moc pekelného pokušitele, z níž by se sami
nikdy byli nevyprostili, slíbil Bůh pomoc svou ujistiv, že pošle
Vykupitele, potomka ženy, který potře hlavu hada pekelného.
»Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, a mezi potomstvem
tvým a potomstvem jejím; onať potře hlavu tvou a ty úklady či
niti budeš patě její . [. Mojž. 3, 15.
Vyhnal tedy Bůh ovšem první lidi z ráje, ale nenechal jich
vtom novém trapném životě bez své pomoci: sprovázelat první
lidi i jejich potomky nadpřirozená pomoc boží, zasloužená. a po
skytnutá tím, že božský Vykupitel hotov byl za pokolení lidské
se obětovati. A pomoc ta nazývá se nadpřz'rozmá milost pamá
kající. Ohledejme působení její a to v době přípravné na Mesiáše
i v době konání díla vykupitelského.
1. Nadpřirozenou tuto pomoc boží, lidstvu skýtanou, stopo
vati můžeme v dějinách pokolení lidského, zvláště lidu israelského,
který byl ostatním národům jako učitelem a odchovavatelem, po
zorujeme ji ale i v životě jednotlivců.
4) Když porušeno jest pokolení lidské následkem hříchu dě
dičného i hříchů osobních tak, že zasluhovalo vyhubení před
spravedlností boží, slitovala se přece shovívavost boží a poradila
Noemovi, aby v arše zachránil sebe i rodinu svou a tvorstvo před
potopou, načež pak požehnal Bůh tomuto druhému praotci po
kolení lidského a na znamení milosrdenství svého ustanovil duhu.
A když rozmohlo se na zemi modlářství, že lidé pravého Boha
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zapomněli, povolal Bůh Abrahama a smlouvou s ním učinil jako
s praotcem lidu vyvoleného, aby potomstvo jeho víru a úctu pra
vého Boha zachovalo a vědomí zaslíbeného Vykupitele mezí sebou
udržovalo. Od té doby stal se lid israelský jako hlasem Hospo
dinovým k ostatním národům. Tu v lidu vyvoleném poučoval Bůh
skrze patriarchy a proroky a povzbuzoval všech ku spravedlivému
a šlechetnému životu. Tak působila v lidu z'sraelske'mmilost po
máhající, aby lidé zákon boží a své povinnosti znali, pro dobro
dle zákona božího se rozhodli, je konali a v šlechetném tom ži
votě setrvali, očekávajíce zaslíbeného Mesiáše.
Však prozřetelnost boží, která lid vyvolený takto odchová
vala a milostí svou vedla, neodpímla pomocí své ani národům
ostatním. Nejen zákonem přirozeným, vepsaným v srdce jejich,
ale i příkladem a povzbuzením lidu israelského působila na ně,
aby vědomí jediného pravého Boha nevymizelo z přesvědčení a
vůle jejich, byť i porušeno, aby přece všeho dobrého a šlechet
ného se nezřeklo. Proto právě prozřetelnost božská uváděla lid
israelský v stálý styk s národy chananejskými, egyptským, íeni
ckým, babylonským a assyrským Ze zázračného působení a mimo
řádné ochrany, skýtané lidu israelskému, poznávali i pohané pra
vého Boha, jehož ctili israelité, takže někteří králové a knížata
jejich veřejně vyznávali víru svou v pravého Boha israelského jako
na př. král babylonský, když zázračné zachránění Daniele uzřel,
zvolal hlasem velikým řka: »Veliký jsi Pane Bože Danielův! . . .
Bojte se všickni přebývající na vší zemi Boha Danielova, nebot
on jest Spasitel, číně znamení a divy na zemi.: Jan 14, 40—42.
A král perský Cyrus neostýchal se veřejně vyznati svou víru a
úctu k pravému Bohu israelskému řka: »Všecka království země
dal mi Hospodin, Bůh nebes, a on přikázal mi, abych mu vystavěl
dům v ]erusalemě . . . Tent jest Bůh pravý, kterýž jest v Jerusa
lemě.: I. Esdr. 1, 2. 3. A král ninivitský ku kázání ]onášovu
uznal za potřebu sebe i lid svůj kajícností a postem doporoučeti
v milosrdenství Boha israelského vyznávaje s důvěrou: »Kdo ví,
neobrátí-li se a neodpustí li Bůh a neodvrátí-li se od prchlivosti
hněvu svého i nezahyneme.: Ian 3, 9. Též vědomí o zaslíbeném
Mesiáši udržovalo se mezi pohanskými národy, jak toho svěde
ctvím jest proroctví Balaamovo: »Vzejde hvězda z Jakuba a po
vstane prut z Israelec IV. Mojž. 24, 17; kteréž proroctví bylo
ipoučením pro mudrce od východu, že přišli do Jerusalema
s otázkou: »Kde jest ten. který se narodil, král židovský; neboť
viděli jsme hvězdu jeho na východě a přijelijsme klanětise jemu.:
Mat. 2, 2. Podobně i žena Samaritánka potvrzuje víru v zaslíbe
ného Mesiáše, když ku Ježíši Kristu se vyjádřila: >Vím, že Mesiáš
příjde; ten když přijde oznámí nám všecko. Jan 4, 25. A jak
iučenci pohanští s toužebností očekávali učitele s nebe, který
by je poučil o všem, čeho sami moudrostí svou dopátrati se ne
dovedli, připomenul jsem vám při jiné příležitosti.
Hle, tak Bůh udržoval v pokolení lidském přesvědčení, že
bez pomoci boží marné a nedostatečné jest všechno vědění a při
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činění lidské. Proto také nejen v lidu israelském, ale i mezi po
hany konány byly prosby, přinášeny obětí “na vyprošení milosti
boží a všechna naděje skládána na přislíbeného Mesiáše, jakož
Vykupitele z útrap a starosti života pozemského.
&) Ale nejen v dějinách národů, ale i v životě jednotlivců
shledáváme působení nadpřirozené milosti pomáhající. At jen uvedu
vám na mysl trpělivého Joba. Co sílilo jej a dodávalo mu trpě
livosti a stálosti při mnohých jeho pokušeních? Vyznává to sám
řka: >Vzývati budu Boha a vyslyší mne. Byť mne také zabil,
v něho doufati budu. A on bude Spasitel můj.< 13, 12, 16.
V kajícnosti u Boha dovolával se milosrdenství modle se:
»Ty sice kroky mé sčetl jsi, ale odpust hříchům mým,< 14, 16;
a všechnu důvěru svou skládá na božského pomocníka řka: »Vím,
že Vykupitel můj živ jest a že v poslední den ze země vstanu.
19, 25. Kdo osvítil rozum ]obův, že chápal prozřetelnost boží,
která nad ním vládne? Kdo sílil jej, že v utrpeních svých ne
přestal doufati v Boha -a jeho ochrany se dovolávati? Byla to
milost pomáhající, která ho osvěcovala a sílila, aby dopuštění boží
poznal a s odevzdaností do vůle boží přijal.
A chcete-li slyšeti jiný příklad o mocném působení milosti
pomáhající, připomenu spravedlivého Tobiáše, který od mladosti
své až k vysokému stáří osvědčoval se věrným služebníkem božím.
Co že osvěcovalo rozum jeho, že již jako mladík chápal, která
jest vůle boží, a chránil se tovaryšství zlých? Co pobádalo jej,
aby jako věrný plnitel zákona chodil do chrámu jerusalemského
a tu klaněl se Bohu pravému, kdežto mnozí jiní k modlám se
uchylovali? Odkud poznal ta spasitelná napomínání, která dával
synu svému? Co pobádalo ho, aljjy z majetku svého ochotně pod
poroval nuzné, lačné krmil, nahé odíval, utištěných se ujímal a
mrtvé uctivě pochovával? Co dodávalo mu síly, že i když veliké
pokušení oslepnutí dopustil naň Bůh, přijal to s oddaností, aniž

na to reptal?
Na všechny ty otázky jen jedna jest odpověd, že byla to
milost pomáhající, která ho osvěcovala, aby dobré poznal, jeho
vůli pobádala a sílila, aby co šlechetného seznal i také ochotně
konal; byla to milost pomáhající, která všemtěmto šlechetným
skutkům jeho dodávala ceny nadpřirozené, jakož i archanděl Ra
fael mu zjevil řka: »Když jsi se modlíval s pláčem a pochovával
mrtvé, já jsem obětoval modlitby tvé Pánu.: 12, 12.
A poznal Tobiáš, že této milosti nadpřirozené má děkovati,
co dobrého v životě svém vykonal a proto umíraje toto pravidlo
zanechal synu svému a vnukům svým: _:Služte Pánu v pravdě a
šetřte toho, abyste činili ty věci, které se líbí jemu.c Tob. 14,10.
Však Bůh nejvýš milosrdný neskýtá jen spravedlivým tuto
nadpřirozenou pomoc, aby v dobrém setrvali, ale nabz'zz'jz'z“hříš
níkům, aby pobloudění své poznali a zase k Bohu se obrátili.
Příklad shledáváme na Davidovi. Těžce se prohřešil na věrném
služebníku svém Uriáši, jehož zabíti dal nepřátelům, aby vzíti
mohl jeho manželku. Ale přlsná byla i domluva, kterou mu učinil
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Bůh skrze proroka Nathana: »Proč jsi potupil slovo Hospodinova,
tak že's učinil zlé před obličejem mým . . .- Protož toto praví
Hospodin: »Aj, já vzbudím proti tobě zlé z domu tvého.: II. král.
12, 9, 11. A slovo to dotklo se srdce Davidova a on pln kaj'c-_
nosti vyznal Nathanovi: »Zhřešil jsem Hospodinu.- A v postu a
leže na zemi činil pokání volaje k Pánu Bohu: »Smiluj se nade
mnou, Bože, podle velikého milosrdenství svého a podle množství
slitování svých shlaď nepravost mou. Neboť nepravost svou já
poznávám a hřích můj proti mně jest vždycky . . . Budeš li, Ho
spodine, nepravosti šetřiti, Hospodine, kdož obstojí . .? Nezamítej
mne od tváře své a ducha svatého svého neodjímej ode mne.<
Zalm 50 a 129. Co přivedlo Davida ku poznání viny, co pohnulo
jej ku kajícnostiř Byla to nadpřirozená milost pomáhající, která
ujala se pokleslého Davida a ujímá se všech hříšníků, aby z po
blouzení svého k Bohu opět se obrátili.
2. jakož pak Bůh již v době přípravné, před příchodem Me—

siáše, tuto nadpřirozenou pomoc lidem skýtal. tak vtělený Syn
boží, když přišel konat dílo vykupitelske', všude ovšem ji nabízel
:; udílel :; to spravedlivým, aby v dobre'm setrvali, lzřz's'm'kům
pak, aby se !%Balm obrátili a pokání“ čmz'li.

a) Milost nadpřirozenou zajisté hlásal anděl pastýřům betlem
ským řka: »Aj, zvěstuji vám radost velikou,. která bude všemu
lidu; neboť narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán.
Luk. 2, 10, 11 A milost boží zazářila v oné podivné hvězdě mu
drcům na východě a doprovodila je až k jeslím betlemským. —
A když božský Vykupitel počal veřejně učiti, zda nebyl to hlas
nadpřirozené milosti pomáhající, kterým učedníky povolával říkaje;
»Pojdte za mnou — následujte mnelc A což jiného než nadpři
rozenou milost svou nabízel zástupům volaje k nim: »Pojdte ke
mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvim.:
Mat. 11. 18. A což říci mám o tom překrásném kázání jeho na
hoře, když ctnosti bohumilé blahoslavil, ke skutkům dobrým a
záslužným pozbuzoval, před domnělou spravedlností farisejskou
varoval a k pravé dokonalosti vybízel a jakož hlavní pravidlo
dcporoučel: »Hledejte nejprve království boží a spravedlnosti jeho,
a toto vše bude vám přidáno.< Mat. 6, 33. Zdaž nebyla to slova
milosti?
Vždyť i nepřátelé doznati musili, že mluví jako moc maje.
A jakou mocí byli puzení zástupové, že valili se na něho se všech
stran, spěchajíce k němu, aby ho slyšeli? Byla to milost boží,
která v nich působiti počala, a Pán Ježíš je v této milosti posilniti
hleděl, když blahoslavil ty, »kteří slyší slovo boží a ostříhají ho
Luk. 11, 28. a také i odměnu slíbil těm, kdož s milostí "touto
věrně spolupůsobiti budou řka: »Kdo setrvá až do konce, ten
spasen bude.: Mat. 24, 13.
6) Tak mocně působil Kristus ježíš milostí pomáhající na
spravedlivé, aby je v šlechetném, bohumilém životě udržel; však
ten, jenž přišel, hledal a spasil, co bylo zahynulo, nemohl odpz'mtz'
tuto nadpřirozenou pomoc svou ani hřz'šm'kům, aby provinění své
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a z toho hrozící záhubu poznali, odpuštění hledali a z hříšného
života svého v kajícnosti k Bohu se obrátili. Z mnoha dokladů
uvedu jen_ některé. Co přimělo asi Maří Magdalenu, že uvrhla se
v domě Simona malomocného k nohoum ]ežíšovým, srdečně
oplakávajíc hříchy své? Byla to milost pomáhající, která učila ji,
porovnati život svůj se životem a učením Pána Ježíše, aby poznala,
jak od Boha na. cesty nepravé se uchýlila, která pohnula srdce
její ku lítosti a přivedla ji k tomu, který jedině mohl jí zaručiti
milosrdenství boží. A nespustila se Magdalena od té doby Pána,
ano až na Golgotu ho zprovodila. Tak konala dílo spásy své
věrně a horlivě, až je i dokonala, nebo milost pomáhající dodá
vala napotom skutkům jejím ceny nadpřirozené, takže z bývalé
veřejné hříšnice stala se veliká kajícnice.
A jiný příklad spásonosného působení rrilosti pomáhající
spatřujeme na Zacheovi. Co asi nutkalo ho, že hledal ježíše uzříti,
a když nemohl pro zástup, že vystoupil na strom vedle cesty,
kudy měl Pán ježíš jíti. Byla to milost pomáhající a Zacheus
neodpíral jí. Pročež i také milosrdný Spasitel další milostí svou
přispěl Zacheovi k jeho obrácení; zastavil se totiž pod stromem
a volal na Záchea: :Sestup rychle, nebo v domě tvém musím
zůstati. A tak volá inás Kristus Ježíš, jestliže dotkla se jeho
milost srdce našeho, chtěje usídleti se v srdci našem.
kéž
bychom se zachovali jako Zacheus. On rychle sestoupil, raduje se,
že Pán k němu zavítati chce; předešlé bezpráví napraviti hleděl,
nabízeje polovičku svého jmění chudým a čtvernásobnou náhradu
poškozeným. Tak dokonal dílo obrácení svého, Spasitel korunuje
to prohlášením svým, že spasení se mu dostalo.
Ano ježíš Kristus neodpíral milost svou ani veřejným hříš
níkům a když mu to fariseové ve zlé vykládali, odůvodňoval jed
nání své vykupitelské tím, že právě takoví hříšníci nejvíce potře
bují jeho pomocí, jako nemocní potřebují lékaře, on pak žek tomu
přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Milostí svou pomá
hající zázračně působil na ty, kdož jí neodpírali jako onen setník
pod křížem, jenž jej Synem božím vyznal a onen kající lotr, jenž
si i u něho vyprosil ráj.
Tak nabízel a udílel ježíš Kristus svou milost pomáhající
všem po čas svého veřejného působení; však i když měl s toho
světa odejít, zaručil ji před svým na nebe vstoupením svým učed—
níkům a všem vyznavačům svým řka: ojá svámi jsem po všechny
dny až do skonání světa: Mat. 28, 20. Aby pak jim i důvěry
dodal při mnohých obtížích a nesnázích, jež jim nastávaly, do
ložil: »Doufejtež, jáť jsem přemohl svět.: ]an. 6, 33. Vědělt dobře
Spasitel náš. že bez něho a bez jeho milosti ničeho nemůžeme
činiti, jan 15, 5., a proto slíbil nám potěšitele Ducha sv., který
nás naučí všem věcem a připomene nám všechno, cožkoli k na
šemu spasení mluvil nám,: jan 14, 26., který i udělí a přivlastní
nám milost ježíšem Kristem získanou. A tak uskutečňuje Duch
sv. dílo vykoupení našeho tím, že nám skýtá ku každému do
brému skutku milost pomáhající, abychom dobré poznali a pro
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ně se rozhodli; uchopíme-li se pak té milosti, ponechává nám ji,
dokud díla započatého nedokonáme.
Toto působení milosti boží vděčně na sobě uznal i veliký
apoštol národů řka: »milostí boží jsem, co jsem-, I. Kor. 15, 10.,
a že na díle spasení svého jedině s pomocí boží pracovati mů
žeme, vícekráte dotvrzuje slovy: »ne že bychom dostatečni byli,
mysliti něco dobrého sami ze sebe, ale dostatečnost naše jest
z Boha.c II. Kor. 3, 5.

3. Uvážíme-li tedy v krátkosti ještě jednou vše, co o milosti
pomáhající dnes jsem vám vyložil, pochopíme snadno, co a jak
o ní poučuje nás katechism totiž: »že jest to dušz na čas (až do
uskutečnění započatého dobrého díla) propůjčena milost, která
nám pomáhá konati skutky dobré, i. j. k věčnému spasení pro
spěšné, a to tak, že osvěcufe na'š rozum, poa'a'va' a posiluje naši
vůli, abychom tyto skutky konali počalz, da'le konali a dokonal: a
že jím dodava' ceny nadpřirozené, t. j. plynoucí ze zásluh Kristo
vých, ne našich, jak naznačil Kristus Ježíš podobenstvím o rato
lesti, která by bez šťávy z kmene čerpané zaschnouti musila a
žádného ovoce přinésti nemohla. Proto také Bůh tuto nadpřiro
zenou milost každému udílí, poněvadž chce, aby všichni lidé spa
seni byli a ku poznání pravdy přišli.: I. Tim. 2, 4. Avšak neza
pomínejte, nejmilejší, že milost sama bez našeho přičinění nám spa
sení nezaopatří, jak pobloudilci lid klamali. Milost tato jest jen
p.,moc, kterou nám Bůh ku spasení našemu nabízí a ponechává
naší svobodné vůli, budeme- li chtít jí se chopiti a na spasení
svém spolu s ní působiti. Ovšem že nás k tomu Duch sv. pobádá
a vnitřně posiluje.
*
*
*

Nuže tedy, když poznali jsme, jak vzácnou a vydatnou
pomoc nabízí nám Bůh ve své milosti, kdož mohl by otáleti, jí
použiti k svému spasení. Sv. apoštol vybízí nás k tomu v dnešní
sv. epištole, abychom dle jeho rady s milostí boží zřídili život
svůj tak, bychom u Boha obliby došli. A protož slovy téhož apo
štola :napomínám i já vás, abyste milosti boží nadarmo nepřijí—
malic. O uposlechněte vyzvání toho apoštolského; hle sám ]ežíš
Kristus'čeká, stojí takřka u dveří srdce vašeho, tluče a volá vás.
Zjev. 3, 10. Pracujme svědomitě na spasení svém s milostí boží,
abychom mohli říci se sv. apoštolem, že milost boží v nás marná
nebyla. Amen.

Neděle ll. postní.
III. a IV. štace.
A proměnil se před nimi!

Pro věřícího křesťana radostnou věc vypráví sv. Evangelista.
Hora Tábor byla svědkem oslavy Páně. Jeho lidská přirozenost
oděla se slávou a jeho božství prosvítalo jako sluneční světlo skrze
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červánek, který barví na růžovo. Proměna Páně jest poučlivá pro
nás všechny. Velké proměny prodělal Spasitel a velké prodělává
mezi námi. Jak mnozí se klamou tím, co se jim zdá, kdežto zcela
něco jiného ve skutečnosti jest. Jedenáctero bratří šlo do Egypta
koupit obilí.
Viděli prvního po králi muže oblečeného v kment bílý, ozdo
beného řetězem a prstenem a k pokynu jeho zástup služebníků
stál. Jak se lekli synové Jakubovi, když zvolal: »Já jsem Josef,:
ten Josef, jehož měli k posměchu, z jehož jména si dělali smích,
jehož tloukli a prodali konečně. Josef jest obrazem Páněvutrpení
i oslavě.

III. štace křížové cesty 'a dnešní evacgelium jaká protiva a
ve IV. štaci jaké shledání a jaké budoucí naše shledání? Ježíš se
mění před očima našima a Ježíš se s námi potkává nyní a potká
se s námi slavný. Proměňme se my také, dokud čas. Tot dnešní
Il. postní rozjímání.

Pojednání.
Znáte osudný střelný prac/:P Jaká proměna, když malá jiskra
přiložena k němu. Hrst ho postačí, aby stavení proměnil ve zbo
řeniště a náprstek postačí, aby rozdrtil skálu. Jaká proměnasne—
patrným prachem.
Znáte snad dynamit) Malý jeho kousek by stačil roztříštiti
a nás všechny pochovat živé. Jak nepatrná věc dynamit, a jak
hrozná síla v něm.
Žalm praví o Spasiteli, - já pak červ jsem a ne člověk,
pobanění a vyvrhel obce. Ano Spasitel jest prach. Pohledme na
III. štaci, kde hlásá milý Spasitel za městem do prachu silničního,
vyvržen jsa z obce jerusalemské, v níž nesměl býti nikdo usmrcen,
ale toliko za hranicemi města. Podivno: jako oběť za hříchy lidu
obětovanou vyváděli za brány města, tak Beránka božího, který
snímá hříchy světa, vedou za město ven
Jaká proměna před očima světa. Toho, jejž vedli ani ne
před týdnem v průvodu královském, vedou dnes v průvodu ka
tanském. K nepoznání jest krása Páně, bez moci leží v prachu
a nechává šlapat po své šíji; ještě nepřišla doba proměny.
Pohleďte na oltář — víte kdo se na něm obětuje a poznáte,
že Ježíš jako malomocný a v prachu ležící, ne jako člověk, ale
jako chléb se nám jeví, nebot oslava jeho jest skryta. Král slávy,
jenž vše drží mocí slova svého, kterýž má korunu ozdobenou
hvězdami nebeskými — leží v prachu pod nohama bídných, špat
ných lidí. Ale nedivme se, že snad oni lidé před 1900 lety byli
krutší, nevěrnější Bohu než my jsme. Oni nechtěli věřit, žev šatě
prostém, onen muž s bosýma nohama a prostovlasou hlavou
5 božským znakem jest onen slibovaný s nebe Spasitel a proto
že jim byl nepohodlným — vedli jej na místo popravně. Nedivme
se jim a neodsuzujme je, abychom sami jednou n byli od nich
odsouzeni. Pohled'ie na oltář; víte co praví Pán Ježíš: ntoto :.est
tělo méc, on praví, že se před námi proměňuje neviditelné chléb
Rádce duchovní.
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v tělo a víno v krev. Po'zorujte: chovají se všichni, kdož se jme—
nují křesťané, ke skrytému Spasiteli tak jak by měli? Uznávají
pod chudým šatem chleba, že jest Ježíš, jak sám pravil? Či po—
hrdají jím a praví sami v srdci svém: to tak býti nemůže, tak to
není -__—
jdou a přijímají jej v srdce ne zaprášené, snad alevsrdce

zakalené. že ani nemají úmyslu cpravdového zanechati smrtelného
hříchu. Jaký jest tedy rozdíl mezi oněmi, již šlapali po božském
Spasiteli v prachu. a mezi těmi, již Ježíšem pohrdají ve velebné
svátosti zakrytým způsobem chleba?
Oni pohrdli Ježíšem v těle lidském, ač tolik proroků jej hlá—
salo a on sám dokazoval božství své — a ti nynější pohrdají Je
žíšem skrytým ve způsobě chleba. ač nás úctě učí Ježíš sám asv.
apoštolé, všichni svatí, ač sv. víra nám praví. že jest to Ježíš svátostný.
Zde nyní šlapeme. zde nyní pohrdáme, zde si nic neděláme
přijmouti do duše podané hříchu samého Ježíše. Otočí se od stolu
Páně a jest v srdci rád, že zase má pokoj na rok a že nemusí
snad celý rok k vůli lidskému ohledu jíti ku sv. zpovědi a dáti
zase volnost svému hříšnému zvyku, ale slyš jen co dí evangelista
Páně: )A proměnil se Ježíš před nimi!c Ježíšpohrdavý, jako mrtvý
chléb považovaný, zastkví se ve slávě své a již to nebude jen
prach — ale bude to oheň zžírající. A ten svatý pokrm obrátí se,
v jed a pohrdaný obrátí se v oslaveného.
Já jsem Ježíš, jehož jste svatokrádežně přijímali, zahřmí na
stranu levou a já jsem Ježíš, po němž jste toužili, jejž jste ochotně
přijímali a často, jehož jste uctívali návštěvami svými, zvolá na
stranu pravou. Kéž můžeš při té proměně Páně zvolat: dobře jest
mně tady býti. Jaké to bude shledání. Bude to takové, jaké měla
Panna Maria? Ve čtvrtém zastavení jest Ježíše s Marií žalostné
setkání.
Matka Páně nebyla přítomna slavnému vjezdu Páně do Jeru
salema, nebyla přítomna oslavení jeho na hoře Tábor, nebyla ani
při množství zázracích jeho, ale při jeho ponížení při křížové cestě,
tu chtěla býti přítomna, aby spolu s ním nesla ponížení, bolest,
hanu. Tot důkaz veliké pokory Panny Marie. Vznešený příklad
pro nás. Býti křesťanem s Ježíšem oslaveným jest lehce, ale býti
s Ježíšem trpícím, jest důkaz veliké víry i lásky. Jakáž to bude
zvláštní zásluha v nebi před Ježíšem se skláněti! I ďáblové klaní
se a věří třesouce, ale nemají lásky. Zde však se potkáváme sJe
žíšem ve velebné svátosti skrytým, nemajícím slávy ani mociazde
na této cestě křížové máme se k němu hlásiti, než přijde ona
doba, kdy se promění.
Nejsvětější Syn se setkává snejsvětější Matkou! Smutné se
tkání, ale přece vznešené, nebo jde se obětovat za hříchy všech.
Neduhy naše nesl na dřevo kříže. Vznešené setkání, nebot oběto
ván byl protože sám chtěl a my zsinalostí jeho uzdravení jsme.
Ale v životě vezdejším není setkání se matky s dítětem vždy
tak vznešené jako zde na cestě křížové. Jak divná bývají setkání
rodičů s dětmi a jaké proměny se dějí s dětmi před jejich očima,
čí vinou?

—251—
Když Richard Lví srdce zvaný stál urakve otce svého, jenž
byl šedivý, zvolal, kdybych byl býval jiný, ta hlava nemusila být
šedivál Ano, tak by mohl mnohý syn a dcera zvolat při svém
shledání s otcem nebo matkou.
Že dítě neproměnilo se v dobré křesťanské, proměnil se otec
i matka v usouženého člověka. Hlava zešedivěla od starostí. Vy
ze života vlastního znáte, co starostí jedno méně pořádné dítě
nadělá, což potom spustlé. Bolest je větší, protože trpí pro svou
vlastní špatnost.
Jaké to musí být otci shledání aneb matce, když doslechne
se, že dítě jeho se špatně chová, neb když slyší, že byl pro zločin
odsouzen. Jaký zármutek dcera udělá, když se vrací z ciziny a
bez věnečku. Ku bídě rodičů přivede ještě novou bídu, která
svědčí proti ní
Jaké proměny prodělá dítě v krátké době před očima svých
rodičů, před krátkou dobou bylo ještě poddajnéaposlušnéa nyní
již nechce dbát hlasu rodičů. Co toho příčinou? Společnost, do
níž dochází. Ty schůzky všelijaké, vnichž hovor utichne jakmile se
k nim biíží pořádný člověk, nejsou školou přikázání božích. Tam
upletl mnohý mladík bič na sebe a bič na své rodiče. Ptejme se
v dobré hodině člověka, kde přišel ku špatným zvykům, a on vám
řekne, že v té a v té společnosti, ano bude jmenovat i osobu,
na kterou skládá všechnu vinu špatnosti. Ta společnost proměnila
jej ze syna dobrého ve spustlého. Společnost nese hroznou vinu
na špatnosti mladších Promění se před nimi — rozmlouvá s tím
a oním a ten není jako prorok Eliáš a není jako Mojžíš — aná
sledek toho — pláč rodičů.
Však nejen příklady z ciziny působí, také domácí příklady
mají vliv na proměnu člověka.
Teď život náš jest dobou proměny. jsme jako vosk, který
nalít do nádoby takovou formu na se béře jako nádoba, v níž
jest.. Ano jsme voskem, z něhož uhnísti lze svíci ku cti boží a
svíci ďáblovu.
Kdyby ]ežíš stál uprostřed hloučku mladých lidí v těle lid
ském, jak by se tvářilii' jak by se tvářil ježíš, když vstupuješ synu
a dcero ke stolu Páně? jaké shledání. Hleď v postě vykonat
proměnu — jen jednu! opravdu na duši své, abys se mohl šťastně
setkat s Pánem Ježíšem. Amen.

Neděle lll. postní. _
Co jest milost posvěcující ajak působí;
»Choďte v milování, jakož i Kristus
miloval nás a vydal sebe samého za
nás v obětování a oběť Bohu k vůni
libezné.< Ef 5, 2.

Připomínali jsme si blažený život prvních rodičů našich v ráji,
kdež v prvotní svatosti a spravedlnosti jako dítky boží trávili,
'

*
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k Bohu jakož svému nejdobrotivějšímu Stvořiteli v lásce a vděč—
nosti lnuli, ve všem jemu zalíbiti se snažili a v spojení sBohem
své svrchované štěstí nalezli. Byl to v pravdě vnitřní blažený život
duše jejich v Bohu; nebo Bůh byl pramenem a cíl všeho jejich
blaha; niilovati Boha nade všecko byla pohnutka i odměna celého.
jejich jednání.

Však tento blažený poměr porušen jest hříchem a kdyby
sám Syn boží v neskonalém milosrdenství svém nebyl se ujalpo
kolení lidského, byl by šťastný a blažený stav rajský zvrhl se
v nejšťastnější osud zavrženců. Než Syn boží nabídl Bohu uraže—
nému dostiučinění a stav se člověkem, »vydal sebe samého za
nás v obětování a oběť Bohu k vůni líbezné-. Vykonal takto dílo.
vykupitelské, sňal s lidstva hřích a kletbu jeho, posvětil po—
skvrněnou duši člověka opět milostí svou, obnovil prvotní poměr
lidí jako dítek k Otci nebeskému a zasloužil jim naději na dě
dictví království nebeského. Toť jest to posvěcení, které Kristus
Vykupitel náš dle prozřetelnosti božské nám opět vydobyl akteré
my sobě přisvojiti máme, jak nás k tomu církev sv. minulou ne
děli vybízela-slovy: »Tot jest vůle boží posvěcení vaše.
Tedy nejen nadpřirozenou pomoc ku konání skutků dobrých
a bohumilých získal nám božský Vykupitel, ale iprostředek nám
zjednal, kterým by duše naše očištěna, ospravedlněna a posvěcena
býti mohla. A tento prostředek k posvěcení a ospravedlnění na
šemu nazývá se milost posvěcujz'cz', a já s pomocí boží dnes vy
ložím vám, co jest to milost posvěcujícz' &jak působí v duši naší.,
Č) DJše sv., Posvětiteli, uděl nám k tomu rozjímání darů svých.

Pojednání.
V milosti pomáhající poznali jsme při předešlém rozjímání
nadpřirozenou pomoc, kterou veškeré lidstvoa jednotlivci k svému
vykoupení a ospravedlnění byli připravování a i my také ktémuž
účelu býváme podporováni; milost posvěcujícl ale toto dílo vykou—
pení a posvěcení našeho působí a uskutečňuje, anat dle učení
církve sv. netoliko odpuštění hříchů nám získává, ale dobrovol
ným přijetím této milosti a darů Ducha sv. posvěcení a obnovení
vnitřního člověka přivodí, tak že z nespravedlivého spravedlivým,
z nepřítele přítelem božím se stává a jako dědic naděje na život
věčný nabývá. Sněm trid. sez. 6 c. 7. Působí tedy milost posvě—
cující v člověku nový nadpřirozený život, v němž duše od hříchů
očištěná v trvalé spojení s Bohem vchází a jeho božské přiroze
nosti jako dítko boží účastnou se stává. Ovšem rozeznávati tu
dlužno, co Kristus Spasitel náš k tomu ospravedlnění a posvěcení
našemu nám zasloužil a Duch sv. jako nezasloužený dar nám
udílí. a co s naší strany k obnovení a zachování toho vnitřního
nadpřirozeného života se žádá.
1. Abychom podstatu a působení posvěcujlcí milosti lépe po
znali a posouditi dovedli, uvedu za příklad dva první posvěcena
díla vykupitelske'lzo; jest to neposkvrněná Rodička boží a před—
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chůdce Mesiášův sv. Jan Křtitel. Oni byli první milostí vykupitel
skou v stav svatosti uvedeni.

Ve slibu, který byl učinil Bůh prvním rodičům o vykoupení
jich i potomstva jejich, činí zmínku o ženě, vkterá potře hlavu
hada pokelného- a zvítězí nad úhlavním nepřítelem pokolení lid
ského a nad úklady jeho. Tot měl býti počinek vykoupení lidstva.
A která jest ta žena, na níž první dílo vykoupení uskutečněno?
Dobře povědom jest nám výklad církve sv., že jest to ona od
věků prozřetelností božskou zvolená blahoslavená Matka vtěleného
Syna božího, která vzhledem na zásluhy božského Vykupitele
Ježíše Krista hned v prvním okamžiku početí svého zvláštní milostí
před hříchem dědičným byla ochráněna a s duší čistou, svatou a
neporušenou zrodila se na tento svět. Tot účinek milosti posvě
cující. Proto když jí anděl Gabriel zvěstoval- vyvolení za Matku
boží, ubezpečil ji, že »nalezla milost u Boha:, anoi »milosti
plnouc ji nazval a jí ujistil, že Pán s ní v blaženém spojení trvati
chce. Č) to šťastné, požehnané s Bohem obcování! Ono naznačuje
ten vnitřní blažený život duše jakož účinek milosti posvěcující. A
proto také blahoslavená Panna plná důvěry a oddanosti dívkou
Páně se nazvala a při pozdravu sv. Alžběty i radostným chvalo
zpěvem zapleszla: »Velebí duše má Hospodina a zplesal duch můj
\! Bohu Spasiteli mém.: Luk. 1, 47. A tuto milost posvěcujícíza
chovala Maria po celý život svůj; neboť uchráněna i všech hříchů
ostatních v blaženém Spojení s Bohem setrvala za dnů radostných
i žalostných, skládajíc všechna slova zjevení božího v srdci svém
a vše s oddaností a zbožností Bohu obětujíc. I když pohoršili
se nad božským Mistrem svým všichni jeho učedníci a opustilijej,
Maria doprovázela Ježíše svého až na Golgotu a tam až do po
sledního vzdechnutí jeho pod křížem vytrvala. Co sílilo Matku
bolestnou v-tom těžkém, utrpení, co chránilo ji před malomysl
ností a v svatosti i oddanosti tu dívku Páně zachovalo? Byla to
nadpřirozená milost boží. Maria božskému Synu svému žila, sním
trpěla, s ním takřka umírala.
A druhý světec, na němž divotvorné účinky milosti vyku
pitelské pozorujeme, byl Předchůdce Páně, jehož božský _Vykupiíel
posvětil již v lůně matky jeho. Neboť když Matka Páně nesouc
pod srdcem božský plod z Ducha sv. počatý, navštívila svatou
Alžbětu a pozdravila ji, »zplesalo radostí nemluvňátko v ži
votě jejím jak sama Alžběta pocítila. Sňala tu působe
ním božského Vykupitele s nemluvňátka Alžbětina kletbu
hříchu dědičného a milostí posvěcující ospravedlněno stává se
dítkem božím. A od té doby milost posvěcující zůstala trvale
v duši ]anově, jakž i také dosvědčuje o něm evangelista Páně
řka: rže rostl a posiloval se v Duchu sv. až do zjevení svého lidu
israelskému,c Luk. 1. 80., kdež stalo se slovo Páně k němu na
poušti, aby připravovallid na příští Mesiáše. statostia
spravedl
nosti živ jsa i jiným ukazoval cestu k ospravedlnění, představív
jim »Beránka božího, který snímá hříchy světa..
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A jak veliká byla jeho pokora. Ačkoliv božský Spasitel dal
mu nejkrásnější svědectví, když větším nade všecky proroky jej
vyhlásil ano i andělem ho nazval, jenž v svatosti a spravedlnosti
připravuje cesty Páně, on jen »hlasem volajícího na pouštět se jme—
nuje a za nejnižšího služebníka Mesiášova se vydává, jemuž není
hoden ani rozvázati řeménky u obuvi jeho. A to byla nejpřed—
nější snaha, nejvroucnější přání jeho, aby všichni Beránka božího
poznali, jeho se přidrželi, u něho spásy nalezli. A když k tomu
připravil lid a takto úřad božskou prozřetelností mu vykázaný
naplnil, ochotně položil hlavu svou na špalek, aby pro spravedl
nost život časný obětoval v naději na odplatu věčnou u Boha v ne
besích. Tak celý život sv. ]ana řídila, pronikala, posvěcovala a
k věčné odměně přivedla nadpřirozená milost boží posvěcující.
2. Nuže, čemu učí nás svatý život těchto dvou světců?
V něm poznáváme podstatu a působení milosti posvěcující, že
je:! to nadpřirozené, duši trvale propůjčená milost, která nám nový
nadpřirozený „životuděluje. ]est to ovšem dar nezasloužený a jen
pro zásluhy ]ežíše Krista nám uštědřený. Rodičce boží 3 Před
chůdci Páně byla milost ta mimořádným způsobem propůjčena.
Pro nás ustanovil Pán ]ežíš v církvi své jisté prostředky, jež svá
tosti nazýváme, a v nich hlavně se nám tato milost posvěcující
udílí a rozmnožuje, aby dílo vykoupení a ospravedlnění v duši naší
provedla. A jak se to děje?
a) Sv. náboženství naše katolické poučuje nás, že tato milost
posvěcující především odstraňuje překážky, které byly by spojení
našemusBohem na závadu a tudíž nadpřirozený životvduši naší
by rušily a to jsou hříchy. Jest to hřích dědičný, s nímž každý
člověk rodí se na svět, a jsou to hříchy osobní, jichž sám v ži
votě se dopouští. Hříchy těmi upadá člověk v otroctví ďábla, a
proto duše těmi hříchy stižená nemůže se líbiti Bohu, v takové
duši nemůže Bůh sídliti; nebo :jaké společenství mohl by míti
Kristús s belialem Pc táže se sv. apoštol. Musí tedy především
hříchy býti odstraněny a to působí milost posvěcující, když nás
ve svátosti křtu, pokání a posledního pomazání od hříchu očišťuje,
duši naši svatou a. Bohu milou činí.
Toto 05pravedlnění bludaři nechápali, domýšlejíce se, že
hříchy, jež jako dluhy v knihu života našeho zaneseny jsou, vy—.
koupením Kristovým ne splaceny a tudíž ne úplně odepsány čili
smazány, ale toliko zalepeny neb vyškrabány byly. Blud ten vyvrací
výklady sv. Augustina a zatracují kanony (vynesení) sněmu tri
dentského, kdež výslovně se dí, že hříchové i se vší kletbou ve
svátosti křtu a pokání tak jsou milostíboží odstraněny, že po
nich žádná vína a zodpovědnost více nepozůstává a žádný strach
více neděsí, ale spíše láska boží že rozlita jest v srdci kajícníka
skrze Ducha sv. Can. XI. de Justif. Pouhým zevním propůjčením
spravedlnosti Kristovy a pouhou věrou. jak reformátoři učili,
bychom ospravedlnění nedošli. Can. IX., XIV. de just.
krábaniny ale v knihách účetních prozrazují buď omyl neb
podvod, a tak i to učení reformátorů protestantských o ospra
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vedlnění skrze milost posvěcující. Luther připodoboval to ku plášti,
kterým prý malomocenství nemocného přikrýti se může; však
málo by prospělo malomyslnému napolo uhnilé údy jen přikrý
vati, kdyby hniloba trvala dále. Náhled pak Kalvinův, že ospra—
vedlnění toliko přízní boží vyrozumívati se má, příčí se pojmu
našemu o Bohu; nebo není-li hřích s duše člověka :ňat a od
straněn, jak může Bůh nejsvětější míti na ní zalíbení? vždyť Bohu
se nic nečistého nelíbí. Can. XI. de ]ustif.
Musí tedy nejprve duše od hříchu očištěna býti, aby se líbila
Bohu a o to postaral se také Pán Ježíš, když nejen sám hříchy
odpouštěl, ale i církvi své tuto moc odevzdal. Popírali sice Pánu
Ježíši odpůrci jeho tuto moc, odvolávajíce se na něho, že hříchy
odpouštěti může toliko Bůh. Ovšem ——
jeho moc božská, ale Pán
]ežíš zázračným uzdravením onoho šlakem poraženého dokázal,
že tuto moc božskou má, aučedníkům svým ji odevzdal, když po
svém z mrtvých vstání jim se zjevilavdechl na ně řka: »Přijměte
Ducha sv.: kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, kterýmž
zadržíte, zadržány jsou.<< Jan 20, 23. Tak provedl a zajistil Pán
]ežíš první účinek ospravedlnění našeho: očištění a posvěcení duše
naší. Není to ovšem skutek lidský, ale působení nadpřirozené
milosti boží, kterou nám Pán Ježíš zasloužil, »vydav sebe samého
za nás v obětování a oběť Bohu k vůni líbezné; a kterou skrze
Ducha sv. věřícím udílí k jich ospravedlnění. Ale pozorujte, jak
odevzdal Pán ježíš tuto božskou moc svým učedníkům. »Vdechl
na ně a řekl: Přijměte Ducha sv.. Kde tedy nepůsobí toto dech
nutí boží, tam Pán Ježíš Ducha sv. neudělil, tam nemůže býti
řeči o ospravedlnění. Dobře proto činí rozdíl sv. Jan Zl. mezi kně
žími Starého Zákona a kněžími církve katolické. Onino toliko za
čisté prohlásili ty, kteří malomocenství byli zbaveni; kněží církve
katolické ale mají moc toto malomocenství hříchů odstraniti.
Protestantští reformátoři pak sami mimoděk doznali. že jim chybí
tato moc nadpřirozené, když zpověď odstranili a svátost pokání
zavrhli.

Milost posvěcuyz'ez'ledy očzšťuje duši člověka od lzřz'e/zů, obnov

ouje o ní ztracený nadpřirozený obraz boží, ozařuje ji paprsky
svatosti a přzoa'íva' jz raut/zem krví Beránka božího skropeným,
tak že stává se svatou a Bohu milou. Tot tedy první účinek mi
losti posvěcující
b) S tou vnitřní změnou v duši naší, kterou milost posvěcu
jící v ní působí. mění se rázem také celé postavení a všechen
poměr, v němž až dosud duše hříšníka se nalézala.
Pokud okovy hříchů ji tísnily, úpěla v otroctví ďábla, on
byl její pán, jeho vůli plnila, jemu sloužila. jemu jako nevolnice
náležela. jakmile však okovy hříchů kajícností zpřeráženy byly,
zničena byla i moc ďábla nad duší; ona z otroctví jeho vysvo
bozena pod moc a ochranu Ježíše Krista postavena jest, tak že
pokušitel pekelný, jehož pomoci katané křesťanů se dovolávali,
vyznati musil, že nemá moci na ty, kteří jsou Kristovi a boží.
Ovšem u těch naplnil se hlas s nebes ve Zjevení sv. Jana zvěstu—
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jící, že »stalo se jim spasení a moc i království Boha našeho a
moc Krista jeho.: Zjev. 12, 10.
Ano posvěcující milostí. jak katechism učí, pooznesena bývá
duše naše ze stavu otroctví k nadpřirozené důstojnosti dítek božích
:: dědiců království nebeského. Tu děje se duchovním způsobem
totéž, co byl účel řehole nejsvětější Trojice,- vysvobozovati totiž
neštastníky z otroctví hmotného. Sv. Vincenc 2 P. když neměl
peněz. aby otroka vykoupil, sám za něho do otroctví se dal. A
zdali Kristus ježíš, Vykupitel náš, aby z otroctví ďábla nás vytrhl,
nevydal sebe za nás v nejnižší pohanění? Ano i trest otroků pod
stoupil, smrt kříže. Tak za nás dostiučinil, ospravedlnění nám
zjednal a nám milost a lásku boží získal.
Nikdo zajisté dle slov sněmu tridentského, Sess. VI., 7., ne
může býti ospravedlněn, leč komu zásluhy utrpení Pána našeho
ježiše Krista jsou přiděleny, což děje se láskou Duchem sv. roz
litou vsrdcích našich, očemž sám Spasitel ujištoval učedníky řka:
»Otec sám miluje vás, protože vy jste mne milovali.: jan 16, 27.
A Miláček Páně “tímto slovem božského Mistra potěšen plesá:
»Pohled'te, jakou lásku prokázal nám Otec nebeský, totiž abychom
synové boží nejen sluli ale i byli . jan I. 3, 1. Slova tato uvádí
i sněm tridentský na doklad učení svého. že nejsme více otroci
ďábla, jak reformátorští bludaři o zničení svobodné vůle učili,
ale že jsme svobodní synové boží, kteroužto svobodou Kristus nás
osvobodil. A tento zázračný účinek posvěcující milosti připomíná
vykoupencům římským i nám sv. apoštol národů an píše: >Ne
„přijali jste zajisté ducha služebnosti opět k bázni, ale přijali
jste ducha vyvolení synů božích, v němžto voláme Abba (Otče).
Ten zajisté Duch svědectví vydává duchu našemu, že jsme
synové boží. A jestliže synové tedy i dědicové, dědicové zajisté
boží a spoludědicové Kristovi.: Řím 8, 15—17.
c) Zbývá ještě o posledním účinku milosti posvěcující pro
mluviti, kterýž jest takřka odměnou pro nás, jestli jsme se toho
prostředku posvěcujícího uchopili. Milost posvěcujz'cí totiž činí
nás schopné, pro nebo záslužné skutky konali. již jsme slyšeli, že
milost pomáhající dodává našim dobrým skutkům ceny nadpři
rozené; milost posvěcuiící však je i záslužným činí. Tak se dle učení
církve sv. milost napomáhající a posvěcující v působení svém vzá
jemně podporují a doplňují, aby člověk s jejich pomocí na spa
sení svém pracovati mohl. Toto učení církve katolické porušili
bludem svým Vikleff i potomní reformátoři tvrdíce, že člověk
hříchem dědičným ztratil schopnost nehřešiti a nyní ať prý dělá
cokoliv, vše jest hříšné před Bohem a že tudíž nemůže naprosto
nic záslužného pro sebe činiti. Tento blud odsoudil sněm kost
nický, Sess. 15. i sněm tridentský, can. VII. de justif. jelikož
skutky dobré v stavu hříšném vykonané nemožno dle slov sv.
Augustina haněti a zavrhovati naprosto, byt před Bohem vyšší
ceny pro život věčný neměly. Koná-li člověk dobré skutky ve
stavu těžkého hříchu, je si v nich pamatovati toto:
1. že mu nejsou záslužny pro život věčný;
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2. že mu však pomáhají, by snadněji od Boha obdržel milost
obrácení nebo došel odměny pozemské a odvrácení časného zla.
Katechism.
Svátostí pokání nabýváme mimo jiné »obživnutí zásluh
pro nebe, o které nás hřích smrtelný oloupil., t. j. oživují dobré
skutky a zásluhy nashromážděné před upadnutím do těžkého

hříchu.
O skutcích pak v stavu posvěcující milosti vykonaných pou—

čuje sněm tridentský, Sess. VI. c. XVI. odvolávaje se na slova
sv. apoštola Pavla, I. Kor. 15, 58 a Zid 6, 10, že těm, kteří je
činí a v dobrém až do konce setrvají, slíben jest život věčný jako
odměna za ně; tot že je ta koruna spravedlností, na kterou se
těšil sv. apoštol Pavel. II. Tim. 4, 8. Odůvodňuje pak sněm tri
dentský zásluhy těchto dobrých skutků tím, že vyrůstají jako
ovoce milosti nadpřirozené, které jako šťáva z kmene (Ježíše Krista)
vniká, v nás jako ratolesti, a tak cenu i zásluhu jejich jedině mi10sti
Ježíše Krista co děkovati máme.
Z toho, co jsem posud pověděl, poznáváte, rozmilí v Kristu,
že člověku hříchem dědičným nebyla odňata schopnost ku konání
dobrých skutků; ale aby tyto nám záslužnými se staly, k tomu
potřebí jest milosti posvěcující. Tyto zásluhy dobrých skutků na—
značil Kristus Ježíš novým rouchem, které dal otec přinésti synu
marnotratnému po jeho návratu a prstenem na připomínku jeho
slibu poslušnosti a věrnosti.
A když starší syn hněval se, že dobrý otec z radosti nad
návratem syna hostinu připraviti dal, pokojil ho otec řka: »Ho
dovati a radovati se náleželo; nebo bratr tvůj tento byl mrtev a
zase ožil; byl ztracen a nalezen jest. < Luk. 15, 32.
Ano, tak dobrotivý jest Bůh, že již pokání naše přičítá nám
k zásluzeajak Pán Ježíš ujišťuje, »radují se andělé nad člověkem
pokání činícímc; a sám božský Spasitel nazval pokání Marie Magda
leny nejlepší stránkou která nebude odňata od ním Luk. 10, 42.
Hle tot odměna věčná v nebesích, kterou při dobrých skutcích
získává nám milost posvěcující. O těchto záslužných skutcích
v stavu posvěcující milosti vykonaných budu ještě později mluviti;
prozatím na srdce vám kladu napomínání sv. Petra, jenž píše
v II. listu svém: »Protož bratří, více se snažte, abyste skrze dobré
skutky jisté učinili své povolání i vyvolení.c lI. Pet. 1, 10.
*

*

*

Jak jste poznali z dnešního rozjímání, není milost posvěcu
jící snad jen dočasná pomoc, ale jest to trvalý blažený stav,
v němž duše ve spojení s Bohem žije; proto říkáme, že milost
posvěcující působí v duši naší nadpřirozený s Bohem sjednocený
život, jenž jest obnovení prvotního blaženého života prvních lidí
v ráji. O blažený, tisíckrát blažený každý, jenž v duši své cítí toto
nadpřirozené štěstí s Bohem Za drahou cenu vykupitelské smrti
Ježíše Krista jest nám získáno; kéž by si ho každý na nejvýš
vážil, a hříchem o ně se nepřipravil. Cim ale můžeme si to štěstí
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bezpečně zachovati? Sv. apoštol dává nám“ radu v dnešní sv.
epištole řka: Choďte v milování. — Ano láska utvrdí nám toto
spojení s Bohem a tudíž i štěstí duše naší. Láskou nám zasloužil
Kristus Ježíš toto štěstí, když se za nás obětoval v obět Bohu
k vůni líbezné; láskou i my mu splácejme; láskou dětinnou k Bohu,
láskou sdílnou a dobročinnou k bližním; nebo kde jest láska, tut
i Bůh, a jeli Bůh s námi, tedy i milost jeho v Kristu Ježíši. Pánu
našem. Amen.

“f Fr. Valmont.

Neděle lll. postní.
V. a VI. štace.
Kdo není se mnou, proti mně jest.
Evang.

Na váze jen 2 misky jsou a stále se vyvažují. Jen 2 říše
v lidech jsou: Boží a d'áblova. Pod jedním praporem také my
stojíme. Ano, nestojíme-li pod praporem Páně, již tím samým
bojujeme pod praporem ďábelským. Někomu pomáháme v boji
o duše bud Ježíši neb belzebubu. Není snad toliko vinou se zbraní
v ruce bojovat proti někomu, ale i napomáhání v boji jakémkoliv
nese část viny. Proto i ten, kdo nepříteli potravu dodává, kdo
jej ukrývá, kdo mu střelivo neb jinou věc dává, jest za nepřítele
považován. Tak v boji duševním také bývá. Kdo nebojuje s Kri—
stem ve všem všudy, jest přítel belzebubův. Jak málo jest věr
ných přátel Páně, jak mnoho odprošovati máme milostivého Pána
svého zejména ve svátosti oltářní, o tom nás učí V. a VI. zasta
vení křížové cesty.

Pojednání.
I Pohled'te na božského Spasitele nesoucího kříž. Jest těžký
a on klesá již pod ním; hledají mu pomocníka ne snad proto,
aby mu ulehčili, ale aby jej mohli déle trápiti. Tak jednali ne
přátelé. Ale marné bylo hledání člověka, který by nesl kříž, každý
se jej štítil, tak ponížený byl Spasitel: Nikdo z lidu nechtěl po
ponésti kříž, proto přinutili kolem jdoucího pohana, aby nesl kříž.
Zástupy andělů stály pohotově, ale Pán Ježíš trpěl jako člověk a
za člověčenstvo, proto chtěl míti člověka za pomocníka.
Jak rádi myslíme sami o Subě, že bychom my jistě byli po—
ponesli Spasiteli kříž a se neostýchali. Ale velmi mnozí klamně
soudíme, protože neznáme nitro svoje. Vždyť jest Kristus mezi
2 lotry ukřižován a vždyt jest málo jemu opravdových pomoc
níků, kteří by bez ohledů lidských dali na jevo oddanost svou.
Tehdy u Jerusalema styděli se dotknouti sv. kříže, kterýž jest
naším znamením. A i dnes ostýchá se leckterý muž hlásiti se bez
výkladu ku Ježíši ukřižovanému. Jestliže se mnohý nehlásí. bývá
příčinou, že i jiný jest vlažnější. Kdyby všichni byli věrni sv. kříži,
nemohly by se tak mnohé urážky ve veřejnosti dít. Bojí-li se
mnohý muž a ostýchá-li se přikleknouti s nevinnými dítkami ku
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stolu Páně, kterak by se mohlo říci, že by měl tolik síly do sebe,
že by vzal potupný kříž Páně jako Simon Cyrenský na svá ra—
mena? Kdo se ostýchá býti s Kristem za stolem Páně, ten by se
ostýchal ještě více býti s ním za jeho křížem.
muže jest známa jeho síla, a'e přece jest muž často

slaboch, kde má ukázati svou lepší stránku. Jest to podivuhodné,
že muž má dosti síly veřejně spáchati zlo a ostýchává se často
svou lepší stránku dáti na jevo. Muž se staví před lidmi horší,
než jest, a nechce jemnost srdce svého tak ukázali jako žena
ukazuje.
Muž jde s odvahou třeba do boje na smrt, ale jest mu ob—
tíží veřejně vyznati víru svou. Nedivme se tomu, vždyt i učený
Nikodém v noci přišel !( Pánu Ježíši, aby se od něho učil. Proto
soudím ne na plano, že by Pán Ježíš měl právě tak málo nosi—
telů kříže na své cestě dnes, jako jich měl druhdy, když sloužil
krvavou mši sv.
Před 30 lety zemřel v pověsti sv. farář v Arsu Vianney,
který celý svůj život takřka strávil ve zpovědnici, v níž bylo že—
lezné zábradlí jako u kassy železniční bývá. Milost boží ho sílila
tak, že život jeho byl sám zápalem. Po 30 let od 2 hodin v noci
s malými přestávkami ve dne do 11 hodin zpovídával a to s ta
kovým prospěchem, že obracel i zatvrzelé hříšníky. _
Tomuto muži sv. přihodilo se kdysi, že jakýsi pán po vy—
konané zpovědi ho žádal, aby mu podal tělo Páně v sakristii,
kde by nebyl pozorován a viděn od lidí. Samo sebou se rozumí,
že sv. muž vyložil mu, že právě muž má povinnost příkladem
svým státi sJeŽíšem před lidmi, aby Ježíš stál s ním před Otcem.
To jest jen důkaz, že muž silný nemá dosti síly, aby přemohl
pýchu a ostýchavost svou, doznati před světem, že náleží Ježíši
právě tak, jako malé dítě v nevinnosti své. Jest pravda, že jest
muž vytrvalý, ale dlouho potřebuje, než se rozehřeje, zejména
pro dobrou věc. Vidíme více u žen živé soustrasti a lásky se Spa
sitelem než u mužů. A přece nás miloval stejnou láskou. Proto
jest povinnost naše veřejně býti s Kristem, aby Kristus Pán byl
jednou s námi. Ctíme imona Cyrenského jako muže statečného,
neboť s počátku nesl nerad, později však s nadšením. Kristus
Pán dal mu milost, že celá jeho rodina obrátila se a 2 synové
jeho jako mučedníci dokonali život svůj.
Budme v plnění povinností svých stateční jak Šimon Cy
renský, byť s počátku se člověku zdálo býti obtížným zbožnost
srdce dokazovati, však ona bude člověku později lehká a spasi
telná, když budeme moci říci: byl jsem s Kristem, a kříž vezmem
a mrtva nebude pravda ale lež. Blahosl. muž, který nosil jho mé
od mladosti své.
Stařičký jeden kněz vyprávěl mi ze svých let jednu zkuše
nost. Byl volán jako mladý kněz ku starému bohatému pánu
s Pánem Bohem. Pán by'val jako vlažný, moc vlažný křesťan
znám. Trnul strachem, aby jeho vinou snad nepřišla duše jeho
ku zkáze, nebot dlouho nechtěl o zaopatření ani slyšet. Však
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ejhle. Když dokonal sv. obřady druhdy vlažný pán zazvonil a za
volal všechny domácí své od písaře až do služebníka a dával jim
napomenutí: dříve býval jsem vlažný a dával jsem vám často
špatný přlklad, nyní však to napravím a proto jsem vás sem za
volal, abych vás odprosil. Často isem se dělal horší než jsem byl.
Ano, tak to mezi námi bývá. Mýlí se, kdo myslí, že muž není
přístupen zbožnosti, ale on se s ní ukrývá, protože v tom jest
mužova ješ=tnost. Ježíš iest ve vel. sv zde na oltáři právě taký,
jaký byl u kříže, který nechtěl nésti Šimon Cyrenský. Hlasme se
upřímně k němu, aby on se k nám také znal.
II. Jak krásným příkladem jest Veronika, která bez ohledu
na ostatní lid, luzu a vojsko prodrala se napřed až před samého
Pána Ježíše, aby mu podala roušku k usušení jeho svaté tváře.
Jest to zajisté žena statečná, zahanbující mnohé muže Potupu
chce odstranit. Každý hřích jest potupou Páně s naší strany,
nebot Pán Ježíš nemůže od nás ničeho trpěti. Kdo bráníš hříchy,
vykonaný hřích napravuješ, ty s Veronikou utíráš obličej Páně.
Ach, snad myslíte, že nyní se neplvá více po Pánu Ježíši.
a že my tedy nemusíme hledět odprošovati Pána Ježíše? Já jsem
před krátkým časem v měsíční pobožnosti k 'uctívání nejsv. sv.
oltářní vyprávěl, jak jisté osoby za určitý plat vtírají se ku sv.
přijímání a potom tělo Páně nepozřívají, ale nesou je do zednář
ských spolků, kdež bývá zneuctěno nejhanebnějším způsobem!
Hle, tak se děje v naší přítomnosti, není tu třeba šatu Veroniky,
abychom utřeli uplvanou tvář Páně?
Krásnou příležitostí ku odporu za všechny naše ijiné urážky
učiněné Pánu Ježíši, jest měsíční pobožnost na níž každý horlivý
katolík by měl bráti vřelý podíl.
jinou příležitostí jest pobožnost křížové cesty.-Jinou jest za
braňování hříchu, poučováním, napomínáním a příkladem. Krásný
příklad daly polské paní křesťanského ducha Ony utvořily spolky,
které se starají, aby v káznicích, kde se slovo boží pravidelně ne—
káže, uspořádaly se missie a tak aby byly poučením, povzne—
sením ku lepšímu životu. Sto osob zatvrzelých se obrátilo apočalo
pořádný život. To vše způsobily polské paní, kteréž bojují s P.
Ježíšem. Jsou s ním a ne proti němu.
Nesmíme nikdy říci: co mé slovo zmůže — nic, ještě mi
vymluví. Na našich slovech věru nic nezáleží a naše slova nemají
v sobě žádné moci, ale milost boží, která provází dobré slovo.
mnoho zmůže, když ne hned, snad později Není třeba výsledek
hned míti před očima Výsledek třeba se ukáže později, třeba se
ho nedožijeme ani, jako Šimon Cyrenský se nedožil slavné mučed—
nické smrti synů svých. Nezáleží na tom, abychom výsledek vi
děli, ale aby výsledek byl, že Kristus jest v našem srdci králem
Když většina lidí ukazuje lásku ku Pánu Ježíši a oddanost ku při
kázáním jeho, pak se druhá menšina musí držeti spíše v mezích.
ó kdyby nebyl lid s=. dal vždy svést, aby volal: Ukřižuj—nikdy
by nebyli mohli nepřátelé Páně na něho vrhnouti kříží Ale oni
mlčeli aco ztoho? Kříž Kristův — byli proti němu. — Mennonita
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jakýsi v Prusku nechtěl vzíti zbraň do ruky, že mu tak víra brání
Kdyby tak jednali ohledně hříchů všichni křesťané, jako onen
Mennonita, nebyla by tvář země tak plná protikřesťanského ducha
Bud duše křesťanská vždy Kristovou, at jest Kristus tvým pří—
telem. Amen.

NW

Řečipřílle it_ostné.
Ve dny masopustní.
Draháť jest před očima Hospodino—

výma smrt svatých jeho.
Žalm 115,15.

již poslední neděli rozjímali jsme o smrti; uvážili jsme,
jak bychom často na smrt vzpomenouti mohli, připomenuli jsme
si, že smrt na nás všecky čeká a že na ní celá věčnost naše zá—
leží. Nejmilejší, věnujme i dnes svoji pozornost smrti; smrt je
nejlepší kazatel, výmluvný missionář, který již tak mnohého obrátil.
Vezměme ho na pomoc při obrácení našich hříšných duší v tomto
sv.-postním čase.
Od toho času, kdy Bůh vyřkl kletbu nad celou zemí v ráji,
kdy zaznělo k Adamovi slovo Hospodinova: »Zlořcčená bude
země v díle tvém: v pracích budeš jísti z ní po všecky dny ži
vota svého. Trní a hloží tobě ploditi bude. Vpotu tváře své jisti
budeš chléb, dokavadž se nenavrátíš do země, z kteréž vzat jsi:
nebo prach jsi a v prach se navrátíšlc I. Mojž. 3, 17—19. Od
toho času valí se po celém světě široký proud chudoby a bídy,
bolesti a hořkosti, tisícerých nesnází. jak mnoho slzí již prolito,
jak mnoho běd již vytrpěno! Jak trnitá jest cesta, kterou člověk—
od uzavřené brány ráje kráčí po celá staletí. jenom smrt jest
koncem pozemského utrpení; přisla na svět v tom okamžiku, kdy
člověk přestoupil zákon boží a od onoho okamžiku každý život,
každé narození jest začátkem umírání. Trpká smrt jest nejbolest
nější ze všech bolestí, jest nejhorší výplatou hříchu. I nejodváž—
nější děsí se, má—likráčeti hodinou smrti!
A což nemáme pražádného prostředku, aby smrt nebyla tak
hroznou, tak bolestnou, tak obávanou?
ano, máme! Od toho času, co ježíš Kristus Lazara za
volal z hrobu, co smrt spánkem nazval, co sám k lotru na kříži
zvolal: :]eště dnes budeš se mnou v rájila Luk. 23, 43, co sám
jako velekněz Nového Zákona obět smíření na Golgotě dokonal.,
od toho času ubylo smrti hrůzy.
Ustup, cherube, který jsi s mečem plamenným v ruce hájil
cesty do ráje k stromu života, ustup, nebot cesta do ráje jest
opět otevřena. Schovej meč svůj do pochvy — nyní žádnému
přístup k stromu života se nezbraňuje. Od té chvíle, kdy Kristus.
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na kříži smrtí spravedlivého zemřel, platí slovo žalmistovo: cDraháť
jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeholc A o té
drahé smrti spravedlivého, jakožto o mocném prostředku ku po
kání vybízejícím, chceme dnes rozjímati.
Uvážíme:
I. věrný sluha boží rád opouští svět a
II. umírá v pokoji.
I.

jenom smrt spravedlivého lze nazvati odchodem k Otci. —
Svět mizí před očima umírajícího, všecko se rozplývá jako mlžiny
před vycházejícím sluncem věčnosti. Všecko pomíjí, zaniká, jenom
příšerná tma hrobu, tajemné ticho věčnosti, kam Bůh k soudu
volá, tane umírajícímu na mysli. Ale spravedlivý neleká se této
vidiny, nebojí se hodiny smrti. Má snad jej zadržeti svět, který
upouští? Ten svět. který jej tisícerými pracemi zahrnoval, cesty
jeho trním oséval? Svět, který pro jeho tělo tolik potřeb vymyslil,
jej nemocemi, nenávistí, snad i pronásledováním zahrnul? .Má jej
zadržeti svět, ve kterém byl jako loď bez kormidla vystaven pře
četným nebezpečím, kde spása duše jeho v ustavičně nejistotě se
nacházela?
Ach, spravedlivý těší se, že může tento bídný svět opustiti,
raduje se z toho, že jeho pout jest u konce a touží po stanech
věčných. již pohanští Thrákové považovali smrt za osvoboditele
člověka. Když' dítě se u nich narodilo, vítali je slzami, pohřby
však oslavovali hostinou. Král David ležel na zemi sklíčen, když
dítě Bethsabino ses'mrtí zápasilo; když mu ale oznámili: »Chlapec
Bethsabin umřellc vstává se země, umývá se na znamení radosti,
vymění šaty své a pomaže se mastí. II. Král. 12, 20. Proto také
císař Theodisius IV. nežádal na svůj hrob jiného nápisu než »Sa
nitas- t.j. zdraví, na znamení, že hrob jest místem, kde člověk
od pr čí, nemocí, nebezpečenství, pokušení odpočívá.
Proto dobře pochopujeme, že všichni svatí rádi umirali,
kdežto světáci, hříšníci smrti se báli a děsili. Hilarion, opat, ja—
koby se nemohl dočkati okamžiku, kdy duše od těla se odloučí,
volal: »Vyjdi z těla, duše má, proč váhášřv Když v posledním
tažení ležel, pravil sv. Alois knězi u něho dlícímu: »Otče, ubí
ráme se odtud, ale ubíráme se rádi.: Sv. Pavel těšil se: nMně
živu býti Kristus jest a umříti ziskemc Filip. 1, 21 »a toužím
rozdělen býti a býti s Kristem: Filip. 1, 23. \A když císař Rudolf II.
na lůžku smrtelnémv se nacházel, řekl okolostojícím: >Když jsem
jako jinoch byl ve Spanělsku a můj otec poslal ke mně vyslance
se vzkazem, abych do vlasti se navrátil, nemohl jsem pro radost
celou noc spáti; čím větší radost mám nyní, když mne nebeský
Otec do věčné vlasti volálc Ano, věrný sluha boží rád opouští
svět, který ho v životě tak často opustil!
Co se děje často v životě křivd, bezpráví! V životě tu sedí
Pilát na soudě — a Kristus jest odsouzen; hřích a neřest v skvost
ném vozí se voze— nevinnost kráčí po krvavých stezkách; boháč
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hoduje každý den skvostné — Lazar s bídou sbírá několik drobtů;
v životě ukrutník Nero za boha jest vyhlášen, ač tisíce nevinných
křesťanů umučiti dává — sv. Petr a Pavel, knížata apoštolská,
jsou popravena. V životě jsou mnohdy miláčky štěstěny lidé ne—
citelní, kteří statisíce lidí do krvavých bojů ženou, jen aby svou
ctižádost ukojili. V srpnu r. 1813 v Drážďanech v paláci Marco
lini to bylo, kdy kníže Metternich jako zástupce císaře rakou
ského vyjednával s Napoleonem a důrazně mu na srdce kladl,
aby neproléval lidské krve. Tehdy učinil Napoleon výrok: »Ve
vojště jsem vyrostl — a muž mého druhu málo se stará o život
millionu lidí!: A kolik takových necitelných lidí, kterým nezáleží
na životě bližních, jest ve světě!? Mnozí vyssavači a vyděrači žijí
jenom z potu rolníka a z namáhavě vydělaného groše řemeslníka
a dělníka.
V životě bývají poctivé snahy násilím potlačovány, sprave
dlnost ukrutností nahrazována, opravdová osvěta posmívána. Jak
mnoho státníků bylo, kteří jen svým osobním choutkám blaho
celých národů obětovali! Před hnutím jejich oka třásly se říše a
kdo by se byl odvážil jim odpírati, byl zničen; a přece i ti nej
špatnější bývali uctíváni, vážení a velebeni. Vzpomeňme jen na
markýzku Pompadour! Po 19 let vyssávala tato hanebná milost
nice krále Ludvíka XV. celou Francii, ovládala veřejnost, roz
hodovala o míru a válce, uzavírala smlouvy, ustanovovala a sesa
zovala ministry a vyslance. Nebylo snad zvrhlejši ženy nad ni.
A běda tomu, kdo by se byl odvážil o její hanebnost jen slův
kem zavaditi; iprincové musili se jí kořiti —jinak čekal je žalář,
vyhnanství, mučení. —- Ale všecko to pozlátko. všecky ohledy
mizí při smrti. Jen opravdová spravedlnost zůstává s člověkem
v té důležité chvíli. Spravedlivý, který počestný a zbožný život
vedl, který šlechetné a dobré skutky konal, pocítí pravou svou
blaženost při smrti své. Jako smrt hříšníka jest nejhorší a zou
falá, tak smrt spravedlivého jest před očima Hospodinovýma
drahocenná. Nic není na světě tak drahocenné, žádné divadlo tak
milé, jako umírání člověka, který jest naplněn vědomím, že snažil
se žíti ctnostně, zbožně, bohumile. Jaký život, taková smrt. Spra
vedlivý poroučí po příkladu Spasitelově svou duši do rukou bo
žích a umírá v pokoji u vědomí, že dobré skutky jeho budou
ho následovati, před soudnou stolicí Ježíše Krista za něho mlu
viti. Proto umírá v pokoji.
II.

Pokoj! Jak čarovné to slovo! Na konci války krvavé vznáší
se slovo to na rtech millionů lidí v jásavém plesu a je příčinou
opravdových, nadšených slavností. Vnější pokoj, mír mezi národy
jest ovšem velikým pokladem, jehož cenu lidstvo nejvíce tehdy
poznává, když je ztracen. Ale daleko větším pokladem jest onen
vnitřní pokoj, jejž zvěstovali andělé na luzích betlemských zpíva
jíce: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůlelc Luk. 2, 14. Nezaplatítelným jest onen pokoj, o němž
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Kristus Pán dí: >Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám:
ne jako svět dává, já dávám vámlc jan 14, 27. Tento oblažující
pokoj má spravedlivý, když umírá.
Přehlédá klidným zrakem uplynulý život, posledně stopuje
v duchu tu cestu, po níž kráčel, dny, které prožil. Mnoho dnů
bylo obtížných a horkých, plných bojů a obětí, utrpení a namá—
hání, ale vše již minulo — na věky. Stojí na hranicích věčného
života, již vidí palmu míru, která mu kyne, již slyší volání, které
z věčnosti zaznívá: »Blahoslavení, kteří v Pánu umírají. již od
této chvíle odpočinou od prací svých, nebo skutkové jejich násle—
dují je . Zjev. 14, 13. Ano, odpočinou od prací svých. — jak
mnoho bojů bylo v životě, jak mnohá vítězství vydobyta, jak
mnohá pokušení přemožena, tak velká odměna spravedlivého čeká,
neporušitelná koruna slávy věčné.
Nestojí to za namáhání na takový odchod ze světa se při
pravovati? Zajisté že ano, a lidé spravedliví umírali v pokoji
i tehdy. když jim odejíti bylo se světa ne smrtí přirozenou, ale
smrtí násilnou. Nechci uváděti příkladů ze života svatých mučed
níků, ale pojďte se mnou v duchu do Paříže dne 21. ledna 1793.
Hrozné divadlo tam spatříme. Na jednom z hlavních náměstí za
hříchy svých předků v stáří 38 let a 5 měsíců má pykati fran—

couzský král Ludvík XVI. na popravišti. A kterak umírá, kterak
na smrt jde?
Umírá v pokoji, na smrt jde statečně. >O, jak jsem šťasten,.
volá před popravou, nó jak jsem šťasten, že jsem se náboženských
zásad v životě držel! Kdež bych byl nyní, kdybych jich neměl!
Ale že jsem se jich držel, připadá mi smrt sladkou: — Tak
mluví král v mladém věku, vroucně milující svou manželku ma
jící opustiti 2 děti a sestru: »Smrt mi připadá sladkoulc Smířen
s Bohem, posilněn tělem Páně, kráčel na popraviště srdnatě. —
»Lide francouzský, umírám nevinnělc zvolal krátce před popra
vou, stoje na lešení a obrátiv se k těm, kteří ho obklopovali,
pravil: »Pánové, jsem nevinen v tom, co se mi za vinu klade.
Chovám vrou'cí přání, aby moje krev štěstí Francie 'upevnila.c To
jsou poslední jeho slova. Zda by byl tak klidně, tak srdnatě
umíral, zda by byl smrt »sladkouc nazýval, kdyby byl zbožně
nežil? Ijeho popravčí, kat Charles Henry Sanson, poznamenal:
»V zájmu pravdy nutno podotknouti, že Ludvík XVI. počlnal si
s takovou chladností a pevností, že jsme se tomu všickni divili.
]sem jist, že čerpal svoji sílu jen ze zásad náboženských, kterými
byl zcela proniknut. . — Právem volá sv. jeroným: »Šťastni jsou
ti, kteří umírají na nádhezném loži a uprostřed velikého bohat
ství, ale kteří umírají s dobrým svědomím a veliké poklady s sebou
na věčnost odnášejí!
A kdo z nás by nepřál si umříti klidnou, šťastnou smrtí?
Co jest lepší: Zoufalý zápas aneb tiché zesnutíř Všichni zajisté
'vroucně si přejeme jako Balaam: »Nechť umře duše má smrtí
spravedlivých !: IV. Mojž. 23, 10 Kdo však chce smrtí rpmvedl.
vých zemřz'tz',musí !e'ž život spravedlivých žití. Přejeme li si, aby
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se o nás po smrti naší říci mohlo »zesnul tiše, odevzdán do vůle
boží: ——nemyslím zde ono jalové, prázdné mluvení, jehož lidé
v náboženství lhostejní užívají i tehdy, když zemřelý sám si smrt
připraví — takový přece neumírá »odevzdán do vůle boží: —
přejeme--li si tedy, aby se po naší smrti poctivě o nás mohlo říci.
.Zesnul tiše, odevzdán do vůle boží,. musíme užívati každé příle
žitosti, abychom na to tiché zesnutí se připravili. Ejhle, nastal již
postní čas, čas ten jest příležitostí k takové přípravě; vždyt sly
šeli jste ve sv. epištole: »Aj, nyní jest čas příjemný, áj, nyní den
spaseníc II. Kor. 6, 2. jest to čas k očištění duše, doba smíření
s Bohem. Použijme tedy času toho a milostí v něm nám nabí
zených.
jistě žádný z nás nemůže se vykázati takovou nevinností,
jako se stkvěl sv. Alois, ani takovou kajícností, jaká ho zdobila.
A přece tento svatý jinoch, tento anděl v lidském těle i na
smrtelném lůžku chtěl své tělo bičovati na pokání. Mohlo by
tedy nám přijíti za obtížné smíření s Bohem, když to smíření
moudrým ustanovením církve, ušní tajnou zpovědí tak jest usnad

něno? jaké pokání jsme dosudvykonaliř My, kteříjsme rozmařile

žili, při nejmenší bolesti a/obtíži netrpěliví, v jídle a pití nestřídmí
byli, my, kteří jsme zábavy a kratochvíle, radovánky a hry milo
vali a vyhledávali, přikázání boží a církevní přestupovali, tělu
hříšně povolovali a hověliř Není snad jednoho přikázání, jehož
bychom nebyli přestoupili a smíření s Bohem mohlo by nám při
jíti za těžko?
Vzpomeňte jen: Aby se lidé před nouzí ve starobě uchrá—
nili, pojištují se na životní důchod; proti ohni a krupobití poji
štují své příbytky i svá pole. Proti tomu však, aby sami na věky
škody netrpěli, proti tomu se nepojistují a s tím hrají odvážnou
hru, ačkoliv více jest těch, kdož náhle umírají, než domů, které
požárem za své berou. Dobrá sv. zpověď stojí více ovšem jakési
sebezapření, ale nezpůsobuje ani haléře útrat, kdežto pojištění
proti škodám pohromami živelními způsobeným stojí značné
sumy peněz.
Jen v našem vlastním zájmu tedy jest, vykonáme li svoji ve—
likOnoční povinnost. Použijme tedy času Bohem nám svěřeného,
času milosti a požehnání k napravení a polepšení svému a pevně
umiňme sobě: Nyní počnu a neustanu, až své předsevzetí vyko
nám. Očistím duši svou ve svátostné koupeli a modlitbou a ka

jícností, pobožností a dobrými skutky budu se starati oto, abych
si blaženou smrt připravil. Starý život shladím upřímnou zpovědí
a začnu život nový. Pak i já budu moci krátce před smrtí říci
jako Ludvík XVI řekl před popravou: »O, jak šťasten jsem byl,
že jsem se v životě náboženských zásad držel! Kdež bych byl
nyní, kdybych jich neměl! Ale protože jsem se jich držel, při
padá mi smrt sladkou.: Amen.
R. S.

—-š—l©bé-—
Rádce duchovní.
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HLAVA XVI.

Božství Pána našeho dotvrzené jeho zázraky a zvláště jeho
z mrtvých vstáním.
Zázrak jest zjev, který přestupuje moc a pořádek vší stvo
řené přírody. jako jest Bůh jediný původce přírodních zákonů,
tak jediný má moc je staviti.
Bůh, jenž pravda jest sama, nemůže potvrditi klam. ani při
pustiti podvod, ani dáti pečet všemohoucnosti své na pokrytectví.
Leč on by nadržoval lži, kdyby zmocnil některého člověka, aby
činil zázraky na svědectví lživého učení, nebo na stvrzení lži

Mesiáše.
Proto na zázraky vždy právem bylo pohlíženo jako na nej
jasnější a přesvědčující důkaz pro učení jež potvrzují.
Poslání tudíž, jež jest ověřeno zázraky, jest nejen opatřeno
spolehlivou věrohodností, leč nese iznak královské pečeti božského
stvrzení.
Spasitel náš dovolává se zázraků na potvrzení své božské
přednosti, svého božského poslání a učení. Když Jan poslal dva
ze Svých učedníků zeptat se ježíše, byl-li by pravým Mesiášem,
Pán náš dal jim za odpověď: »jdouce zvěstujte Janovi, co jste
slyšeli a viděli. Slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní se očišťují,
hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým se evangelium zvě
stuje.c I) Uvádí slova proroka Isaiáše, popisující budoucího Spasitele,
a ukazuje, že prorocký obraz ztělesněn jest v něm.“)
A opět praví: »Skutkové, kteréž já činím, svědectví o mně
vydávají, že mne Otec podal.-3) »Nečiním-lí skutků Otce svého,
nevěřte mi: pakli činím, a nechcete-li věřiti mně, skutkům věřte,
abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v Otci.c4) Činím
před vámi skutky, jež přestupují lidskou moc, jakožto nejjasnější
[) Mat. XI. — 2) Is. XXXV.

— 3) Jan V. — 4) Týž X.
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svědectví vašim smyslům a vašemu rozumu, že jsem jedné byt
nosti s mým Otcem.
Lazara vzkřísí z mrtvých, jak výslovně praví, aby přesvědčil
lid, jenž jej obklopuje, že jest pravým Mesiášem. Nežli učiní tento
zázrak, vyřkne slova: SOiče, děkuji tobě, že jsi mne vyslyšel. ]áť
jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale pro zástup, kterýž okolo
stojí, jsem to řekl, aby uvěřili, žes ty mne poslal.c') Učedníci při
jímali tyto zázraky jako důkaz o Kristově mesiášském poslání a
božství: »Mistře, víme, že jsi od Boha přišel jako učitel: nebo
žádný nemůže z těch divů činiti, kteréž ty činíš, l'eč by Bůh byl
s uím.c'z)

Božské synovství Ježíšovo doznáno jest věčným Otcem sa
mým, jak při jeho křtu, tak při zázraku jeho proměnění, beze vší
pochyby, se zřetelem, aby potvrzena byla víra apoštolů v božství
jejich Pána.
Sv. Jan, ukazuje na zazračná díla Kristova, praví: »Mnohé
zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učedníků svých. kteříž
nejsou psány v knize této, ale tyto jsou napsány, abyste věřili, že
?ežíš jest Kristus, Syn boží, a abyste věříce, život měli ve jménu
jeho.c3)
Pozorujme nyní poněkud zázraky samy. Spasitel náš vstupuje
v tento svět zázrakem, opouští jej zázrakem jiným. Jeho celý ve
řejný život jest jedna souvislá řada znamení a divů. Vezmeme-lí
zázraky ze života Spasitele našeho, nic nezbude z dějinného obrazu
toho, nežli několik hubených cárů.
Jak Pán veškerého stvoření činí zázraky na oživené i neoži
vené přírodě. Slovo s jeho rtů ztiší bouři.4) Chodí po moři, jako
by to byl jeho přirozený živel, jak i Petr činí k jeho rozkazu. 5)
Kine stromu fíkovému a ten ihned uschne. “) Několika chleby a
rybičkami nasytí nesčetné množství lidu na poušti.") Změní vodu
ve víno na svatbě kananejské.9) Dá zrak slepému, sluch hluchému,
moc choditi chromému a řeč němému. Uzdraví uschlý úd, vyhcjí
malomocenství, zažene zimnicí a jiné nemoci chorému. Dotknutím
lemu jeho roucha jest nemocné vráceno zdraví,“) Vzkřísí mrtvé
k životu, mezi nimi Lazara, jenž čtyři dny ležel v hrobě.
Tyto zázraky činí jak na vzdálených, tak na těch, již jsou
kolem něho.'“) Obyčejně ukazuje moc svou před velikým počtem
diváků. ]eho podivuhodná díla jsou dosvědčena takovým mrakem
současných, ano i očitých svědectví, že popření jich by zahrnovalo
v sobě odvržení všech dějinných událostí. ]sou nejen hlásány jeho
učedníky, leč i po důkladném zkoumání jsou uznány jeho protiv

níky.“)
Když Lazar byl vzkříšen z mrtvých, »sešli se nejvyšší kněží
a fariseové v radu a pravili: Co učiníme, neb tento člověk činí
mnohé divy? Necháme-li ho tak, tak všichni uvěří v něho .
Protož mysmi, aby jej zabili._12) Uznávajíce svou neschopnost, aby
1))]an X1——2) Týž Ill. —
s;) Janl XX. — 4) Marek IV. — 5) Mat. XIV. —
1*)Marek
7)]an Iv1.
—
Tžý I. — 9) Mat. x1v. _ ' w) Luk. vu. —
11) Jan V. xx.
— —
12)JauX
l.
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potlačili zřejmost, nebo popřeli pravdu těchto zázraků, rozhodli se,
že odstraní původce jejich s cesty.
Z mrtvých vstání Kristovo jest nejskvělejší důkaz jeho bož
ství. Jest svorníkem v klenbě víry, jest nejskvělejším světlem v sou—
hvězdí křesťanských svátků.
Jistý náboženský nadšenec, jménem Leberaux, sdělil kdysi
s Talleyrandem návrh, jímž se zanášel, ku založení nového nábo—
ženství, a ptal se po náhledech tohoto francouzského státníka —
o možnosti tohoto podniku. )]istě se potkáte s úspěchem,: odpo
věděl Talleyrand, >a vaše jméno bude slavné potomkům, vyplníte-li
podmínky, jež navrhuji.: »A jaké jsou to?: dychtivě zeptal se
návštěvník. »Musíte nejprve trpěti, býti zbičován a ukřižován a
třetího dne vstáti z mrtvých. Učiňte to, a šťastný výsledek jest
vám zajištěn.: Tato odpověd zahnala horlivost nového reformá
tora. Naučení zpoznámky vtipného Francouze jest, že jako Kristus
vstoupil sám v síně hrobové, vrátil se svou vlastní mocí do života,
tak jest i bez soupeře. On jediný. On jediný dosvědčil své nároky
na založení nového náboženství, a na zasloužení si nejvyšší úcty
klanění od pokolení lidského.
Spasitel náš předpověděl často ku dosvědčení své božské
přednosti, že vstane třetího dne po své smrti. Těm, kteří žádali
důkaz jeho božského poslání, odpověděl: »Zrušte chrám tento a
ve třech dnech jej zase vzdělám.<<Ale on to pravilo chrámu těla
svého. 1)

Zákoníkům a fariseům, kteří hledali zázrak na důkaz, že
jest Mesiášem, odpověděl: »Pokolení zlé a cizoložné hledá znamení
a nebude mu dáno, jedině znamení jonáše proroka. Nebo jako
byl jonáš v břiše velryby tři dni a tři noci: takt bude Syn člo
věka v srdci země tři dni a tři noci.c “)
Že velekněží a fariseové jasně rozuměli smyslu předpovědění
Spasitele našeho, zřejmo jest ze slov, jež pravili Pilátu po jeho
ukřižování: »Rozpomenuli jsme se, že ten svůdce řekl ještě živ
jsa: Po třech dnech zase vstanu: 3)
V důvěrných rozmluvách s učedníky svými, Pán náš často a
bez obrazné řeči předpověděl své z mrtvých vstání. Při jedné
z těchto příležitosti, když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: »Syn
člověka bude vydán v ruce lidské: a zabíjí ho a třetího dne vstane
z mrtgýchu 4)
'
Ze vstal opět, aby dotvrdil toto předpovědění, jest nadby
tečně dokázáno svědectvím nejpřesvědčujícím: Zjeví se po svém
z mrtvých vstání Magdaleněf) rovněž i ženám vracejícím se ode
hrobuf) zjeví se dvěma učedníkům do Emaus jdoucím,7) zjeví se
samojedinému Šimonu Petrovi, 8) pak všem apoštolům, vyjímaje
Tomáše, a opět všem, Tomáše zahrnuje. 9) Potom ukáže se více
učedníkům svým u jezera tiberiadského.10) Zjeví se jedenácti apo
štolům svým v Galileji na hoře, kde ustanovil sejíti se s nimi. 11)
1) lan n. — ') Mat.xu. _ =)Týž xxv11.— 4)Týž xvn. —5) ]an xx. —
6) Mat. XXVIII. — 7) Luk. XXIV. — 3) Luk. XXIV. — 9)jan XX. — 10) Týž
XXI. — 11) Mat. XXVIII.
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Sv. Pavel svědčí, že vidín jest více než od pěti set bratří
spolu. 1) Konečně viděn byl od jedenácti apoštolů, v jichž pří
tomnosti vstoupil na nebesa. “)
Doznati nutno, že tato zjevení našeho z mrtvých vstalého
Pána, jsou tak patrna a tak časta, že nezachovávají nijakého místa
k pochybování nebo zbytečnému posuzování pravdy o jeho těles
ném z mrtvých vstání. Učedníkům svým nepředstavuje se jako
strašidelný stín. Návštěvy jeho nejsou náhlýmiapomíjejícími zjevy
netělesného ducha. »Nevěřící Tomáši,< praví u přítomnosti—bratří
jeho: »Vlož prst svůj sem, a viz ruce mě a vztáhni ruku svou a
vpusť v bok můj.: Krátce před tím lehce pokáral apoštoly po
chybující slovy: »Vizte ruce mé i nohy, žeť já jsem to — nebo
duch nemá těla a kostí, jako mne míti vidíte.: 3) Navštěvuje pak
na dále společnost jejich po čtyřicet dní mluvě s nimi, uče je,
jeda a pije s nimi.
Z mrtvých vstání Kristovo spočívá na tak pevném základě,
že vyznává se každou křesťanskou sektou a heresí zrovna tak,
jako pravověrnými křesťany.
Apoštolé byli hlavními svědky jeho z mrtvých vstání. jest
tudiž důležito, abychom uvážili, co souditi o jejich povaze, jakou
váhu přiložiti jest jejich svědectvím, jaké jest stanovisko jejich
před soudem veřejného mínění.

Pravda Kristova z mrtvých vstání musí dosvědčena býti oby
čejným svědectvím, jaká uvádějí se při zkoumání historických
událostí. Nejvíce našich zpráv povinni jsme záznamu jiných. Pře
vážná většina lidí ve Spojených Státech pouze ze slyšení ví, že města
taková jako Pekin a Paříž skutečně jsou. Celý rod lidský ze stránek
dějepisu čerpá víru svou, že Caesar žil a že Tyrus kdysi kvetl.
Přijímáme za pravdu zprávu, když dosvědčena jest shlukem
svědků, jejichž chladná povaha nedopouští místa ohnivé obraznosti;
svědků, kteří jsou beze zájmu. kteří nemají co získati, nýbrž kteří
by vše ztratili klamajíce. Nuže, takové jsou povahy svědků
z mrtvých vstání Páně.
Apoštoly nelze viniti z předrážděné obrazotvornosti. slepého
fanatismu nebo slabosti. Byli jednodušší, prostí mužové. pomalí
k víře, opatrní a počítaví. Byli skutečně hrubí a nevzdělaní, ale
měli vyvinutý zdravý rozum, a byli obdařeni vlastností mysli. jež
nejlépe uschopňovala je, aby soudili ve věci takové, jako bylo
z mrtvých vstání Páně. Není zvykem u nás, abychom volili si
porotu hlavně nebo výhradně z učených stavu, nýbrž z lidí zdi-a—
vého soudu, bez ohledu k jejich literárním schopnostem Nelze
tedy nám domnívati se, že byli apoštolové oběťmi hallucinace
nebo klamu, když hlásali skutečnost z mrtvých vstání Spasitele

našeho.
Aniž lze podezřívati je, že by byli oklamali nevěru svých
posluchačů. Nemělit co získati oklamáním veřejnosti, leč všechno
ztratiti. Neboť pozemský úděl jejich byl tvrdý. V pravdě mohli
') I. Kor. XV. -— ') Marek XVI. — a) Luk. XXIV.
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říkati: :]estliže toliko v tomto životě naději máme v Kristu, bíd
nější jsme než všichni lidé.- ') »Bůh nás apoštoly poslední ukázal,
jako k smrti oddané. . . . Až do této hodiny i lačnírne i žízníme,
i nazi jsme, i poličkováni býváme, ani jistého místa nemáme, a
pracujeme, dělajíce rukama svýma: zlořečínám a my dobrořečíme,
protivenství trpíme a snášíme, rouhají se nám, a my se modlíme;
jako smetí tohoto světa učinění jsme.. 9)
A tito lidé měli zrovna tak silnou víru ve z mrtvých vstání
Kristovo, jako ve svou vlastní jsoucnost. Pohlíželi na tuto událost
jako na korunu zázraků a základní kámen víry křesťanské. V řečech
svých kladou zvláštní důraz na skutek ten, jako vůbec postačující
a rozhodné svědectví vydávajícío božství křesťanskéhonáboženství.
Ochotně předkládají tuto pravdu jako křížové svědectví ku roz
hodnutí, má-li křesťanství státi nebo padnouti, či mají-li zváni býti
podvodníky či nebem poslanými hlasateli. »A nevstal-li Kristus
z mrtvých, tedy jest marné kázání naše a marná jest ivíra vaše,
a byli bychom shledání i křiví svědkové boží, nebo svědectví
jsme pověděli proti Bohu, že vzkřísil Krista z mrtvých.: 3)
Činili zázraky k výslovnému účelu, aby hájili pravdu z mrtvých
vstání Páně, a následovně, nade vši pochybnost kladli nároky kře
sťanství na přijetí od veškerého lidstva. Petr a Jan vstupujíce do
krásných bran chrámových, vrátí zdraví člověku chromému od
narození, a vyznačí, že činí tento zázrak mocí a ve jménu jejich
z mrtvých vstalého Pána. 4)
Přijímají-li vzdělaní národové nález dvanácti členů poroty jako
nejbezpečnější a nejvhodnější způsob rozhodnutí otázek nejdůle
žitějších, jak možno nám pochybovati o souhlasném svědectví
dvanácti apoštolů svědků, kteří viděli svýma očima, slyšeli svýma
ušima, a ohmatávali svýma rukama z mrtvých vstalého Pána;
kteří oddali život svůj hlásání tohoto zázraku; kteří kázali jej ne
v temných skrýších, ale v Jerusalemě samém, když ještě ani ne
dva měsíce od události té nebyly' uplynuly; kteří obrátili tisíce
posluchačů, již s dostatek měli příležitostí, aby dosvědčili správ
nost jejich slov; kteří strpěli rány a vězení spíše, než aby ho po
přeli, a kteří konečně svědectví své zpečetili vlastní krví.
Dva velcí novověcí odpůrci z mrtvých vstání jsou Renan a
Strauss. Renan, ač s odporem doznává, že Ježíš skutečně umřel
na kříži, i ujištuje, že Magdalena byla obětí živé obrazotvornosti.
když prohlašovala, že viděla Pána. Zdá se, jakoby zapomínal, že
byla pouze jedním svědkem ze sta jiných, již spatřili jej za roz
ličných okolností. Víra Renanova mládí i dospělého věku a po
chybovačnost jeho pozdějších let zdají se vésti nerovný zápas
v jeho srdci. ]eho tvrzení a theorie jsou tudíž míchaninou odporů.
Dýchá studeno i teplo jedním dechem. Na téže stránce povznáší
isnižuje Spasitele. Rouhá se mu, chvále jej, a jako ]idáš, zrazuje
svého jednou poznaného Pána políbením nejštědřejší chvalořeči.
Mezitím co obdivujeme se rozkošným květinám výmluvnosti, které
*) 1. Kor. xv.,

19. — =)1. Kor. IV. _ =)1 Kor. xv.

— *) Skutk. 111.

-— 271 —

klade k nohám Mesiáše, již vydíme je uschlé pod dechem jeho
zlevolného cynismu.
Strauss, vida, že nemožno jest popříti četná svědectví o zje
veních Pána našeho po Jeho ukřižování, béře útočiště své k zou—
falému prostředku, popíraje smrt jeho na kříži. Předstírá, že Pán
náš, když vzat byl s kříže, byl ve stavu ztrnutí, synkopy, a že
později přišel k sobě. Leč tato námitka jest sotva hodna vážné
úvahy. Smrt Kristova jest podrobně popsána od čtyř evangelistů,
zavíraje v to jana, jenž byl očitým svědkem události.
Nikdo ve vědomí svém nepochyboval skutku, že Caesar byl
zavražděn v Římě před devatenácti sty lety. Byla to známá poprava,
jež stala se v ]erusalemě, který tehdy měl více než dvě stě tisíc
obyvatel. Dozor měli římští úředníci a svědkem byl nesmírný sběb
diváků, židů a pohanů, příznivců i nepřátel. jeho smrt byla zjevně
a s jásotem uznána od jeho nepřátelď) nikdo o ní nepochyboval.
Hrob, v němž jest položen, byl hlídán'římskými vojíny zrovna
tak, jako zvědy velekněží.
A skutečně, tito horlivci, jejichž duše byly rozčileny zlomy—
slností, a kteří ukázali tolik ostrovtipu a bdělé horlivosti, když Pána
našeho jali a smrt jeho zjistili, nebyli by připustili. aby obět jejich, jež
bez přátel byla, unikla jejich rukám, až byli přesvědčeni, že život vyhasl.
Tak vidime, že z mrtvých vstání Kristovo dosvědčena jest
dvěma nezvratitelnými událostmi: totiž jistotou jeho smrti, jíž ná
sledovalo jeho živé, viditelné zjevování tělesné.
(Pokrač.)

Monismus,novějšímodlanevalně myslících.
Píše Fr. Vaněček. — (Pokračování.)

Prof. Stewart a Foit (Unseen Univers p. 47) píší: )přijl
máme jako naprostou a samozřejmou existence božství, která jest
stvořitel a zachovavatel všech věcí..
'
Sir G. G. Stokes (Burnett Letters, str. 327.): vPozorujeme-li
zjevy viditelné, zdá se těžko k pochopení, kterak lze se vyhnouti
dojmulo zřejmém účelu, který se nám vtírá.:
Učel však nemá významu bez ducha účel určujícího.
Studium zievů přírodních vede nás ku poznání Bytosti, od
níž vyšlo účelné zařízení věcí, které pozorujeme.:
Nad to světový učenec, Archimed nové doby, lord Kelvin
(Ninet. C. 1903): -Nemohu říci, že ohledně začátku života věda
am" netvrdí, ani nepopíra' tvůrčí mao. Věda positivně tvrdí tvůrčí
a řldici moc, kterou na's nutz' přijmoutz' jako článek víry.. Ta
slova psal Archimed nové doby. Věda nenechává nás vrozpacích,
zda máme Stvořitele uznati či neuznati. Věda určitě a nutkavě
nás vede k tomu článku víryl
Věda není v odporu, věda podporuje věročlánky a z nich
ten první věročlánek:
1) Mat. XXVII.
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» Věřím v Boha Otce, Stvořitele nebe a země:. Vybral jsem
mudrce starého (Cicerona), novějšího Newtona a nejnovějšího
Kelvina (W. Thomson) a jejich studium zní stejně s prvním člán
kem _ví'y.

Ještě jeden výrok muže, který o zákonu Eutropie pracoval
s obrovským výsledkem, Clerk Maxwella musím uvésti. V brit.
společnosti (1873) mluvil o molekulech: »Ony pokračují dnes
právě tak, jako tehdy, když byly stvořeny, dokonalé v počtu a
míře, a váze, a z tohoto jejich charakteru, který jest jim vtisknut,
můžeme se učiti, že tato touha po přesnosti v míře, pravdě při
stanovení a spravedlnosti ve skutku, což si čítáme mezi nejšle
chetnější vlastnosti lidské, jsou naší vlast-ností proto, že jsou pod
statnou konstztuenton obrazu toho, který na počátku stvořil ne—
toliko nebe a zemz, ale i material, z něhož jest nebe i země.: —
Slova tohoto badatele jsou jiná slova pro staré křesťanské zá
kladní pravdy, které má každý člověk, když přijde k rozumu
vědět a věřit: že jest jeden Bůh, že jest stvořitel nebe a země,
že jest spravedlivý soudce, že jest duch, člověk že jest obraz boží
atd. Věda tedy není v odporu. Dodávám ku jménu Clerk Max
wellovu, že nad rovnicemi jeho výpočtů matematických a fysikál
ních žasl svět a že Boltzmann v úvodu k Maxwellově theorii
předeslal motto: »Byl to Bůh, jenž tato znamení psalřc Správ
nost jeho výpočtů překvapovala svou určitostí. Tento muž vědy
učinil ono vyznání víry. Neznalost takých vědeckých fakt vede
k pochybnostem a svádí k domněnce bezpočtukráte opakované,
že věda a víra se vylučují, kdežto právě opak jest pravda. V zá
věrku této kapitoly třeba dodati ještě důležitou okolnost.
jsou lidé, kteří podepírají atheismus vědou a jsou lidé, kteří
theismus vědou podepírají. Nevěřlme proto, že to praví Maxwell,
Newton, Cicero atd. aneb že tak píše Haeckel, Schmidt a pod.
Zde jest otázka, která z obou stran má více vědeckých a pád
nějších důkazů.
Z takového srovnání pak jde jasně, že racionalisté mají pro
sebe domýšlivou autoritu »vědyc, skuteční vědci, že stojí docela
na stanovisku positivním. 1)
Proto pravil lord Raylligh-v předsednickém proslovu v britické
společnosti v r. 1884: »Jest pravda, že mezi vědeckými muži.
jako i v jiných třídách nezralé (crude) názory jsou ohledně hlub
ších věcí přírodních ; však že by životní vím Newtonova, Famday
:: Maxwellzz nedala se srovnat : vědeckým stavem ducha, jest za—
jz'ste' tvrzení, které nepotřebuji ani rhoiličku vyvraceti . — Tak
i mnohomluvní lidé tlumočí tyto nezralé názory a zastávají tvr
.) Vtomto směru zajímavý'je výsledek k němuž prof.Dennert došel >Die
Religion der Naturforscherc, Berlín 1901. Zkoumal 300přírodozpytců dlejich
poměru k náboženství. Výsledek zajímavý: u 38 zpytatelů nemohl zjistití
poměr k náboženství. Ze 262 zbývajících bylo 242 věřících aztoho 90 přesně
církevně věřících, tedy 33%, 20jich jest lhostejných a toliko 5 vědců zaujímá
stanovisko nevěry. Ti jsou materialisté z novější doby. Báchorka o vědách
přírodních a odporu ku náboženství jest nesmysl.
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zení, kterými se myslící člověk ani chvilku nemůže obírati jako
s věcí zbytečnou a nemoudrou.
Může tedy český intelligent s dobrým svědomím opakovati
názory nezralé a nemoudré o nesrovnalosti víry s vědou? Může
jimi v pochybnost uváděti nedospělou mládež?
Theorie theistické obstojí na nejpřísnějším soudu vědeckém
jako rozumné a podepřené důvody, kdežto theorie monistické ne
obstojí na soudu logiky a nejsou podepřeny experimenty.
Někteří z těch monistů a materialistů přímo doznávají, že
věda nenašla svými methodami žádnou poslední příčinu věcí a že
ji nikdy nenalezne. Proto chtějí, že tato poslední příčina musí
zůstati neznámou, poněvadž prý nemůžeme nic poznati, leda po—
mocí vědy.
Theistická theorie by sice vysvětlila jevy, ale my ji přijmout
nesmíme, poněvadž se o ní experimentem přesvědčiti nemůžeme.
Jak zdánlivé to důvody.
Ve skutečném životě my neshledáváme žádnou obtíž činiti
závěry z daných řečí na neviditelné.
Příklady jsou zřejmé. My číníme závěr, že existOval genius
Shakespearův a soudíme tak z děl jeho. Víme, že byl Karel IV.
a že bojoval Napoleon atd. Víme, že jest rozdíl mezi charakte
rem Robespierra a sv. Vincence. Nikdo neviděl genia Shakespea
rova a nedotkl se charakteru sv. Vincence.
Na místě, aby vyvodili důsledek, že musí býti příčina vý
jevu, která jest mimo přírodu, jejíž charakter částečně z vlastní
zkušenosti poznati můžeme, ti filosofové začnou tvrzením, že taká
příčina není možna, a z toho tvrzení nedokázaného činí závěry.
Řeknou, že příroda musila míti dříve větší síly, než má teď, ač
a tam tvrzení nemohou padati žádný expen'nzent.
Jejich tvrzení a »vědac má právě tolik ceny vědecké, jako
učení Hindů, kteří praví, že svět jest postaven na slonu a slon
že stojí na želvěl Ti filosofové nechávají celý vesmír bez příčiny
ve vzduchu, poněvadž si namlouvají, že poznati poslední příčinu
nemohou. Srdce největšího skeptika musí dospěti k jinému závěru,
který oděl ve verš Sv. Čech (Probuzení):

Dost dlouho usilovně v záhad husté chmury zrak jsem spjal
a volal ku hvězdám, však odvětu se shůry nedočkal.
Již maně nezalétám k oněm němým výším na potaz,
jen srdce svého ptám se a tam v útěchu slyším jemný hlas:
Nech marných dum: Víš jen, že postavil tě kdosi na tu zem,
nuž z rukou tajemných ty skromné zemské losy vděčně vem.
Skromňoučké vyznání, ale aspoň důsledné. k němu aspoň
musí dojít každý soudně myslící.
]iní z »monistů- jsou drzejší a praví: nTheistický systém
musí se zanechat, nebo nalezen byl lepší. Za >první příčinu: mů
žeme dáti: »zákon substancec, »evolucic, »příroduc, -nekonečnou
věčnou energii neznámou a nepoznatelnou,c ale bez vůle a intel
lektu — nmonismc. Všechna tato slova cizí nemají smyslu, ne
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dá-li se jim význam a vlastnosti »první příčinya. Musí se obléci
do roucha svého soka, mají-li obstáti před soudem rozumu.
Proto se táže Mr. Wolston (Annals and Magaz. of N. H.,
3. řada, vol. 5, str. 138.): »Kdo je příroda? . . . Kdo má tak
úžasnou moc, jehož působnosti tak podivuhodné skutky se připi
sují? jaký jest její obraz a její vlastnosti, když ji vytáhnete z čihadla
bohatého na slova? Jest snad jen morová abstrakce, která se hází do
očí, aby zatemnila skutky intelligentní první příčinyřc Drobet jen
myslití třeba, abychom viděli, že se jedná o morovou abstrakcil
Citovaný již velikán Clerk Maxwell charakteristicky podotknul, že
studoval mnoho filosofických systémů náboženských kříž na kříž,
ale že nenašel ani jediného, který by jednal bez Boha nějak
ukrytého
Ku konci statě uvedu ještě vážnou výstrahu lorda Rayleigha,
kterou projevil v citované již jednou řeči ve brit. společnosti:
»Bylo by lehko přikládati přílišnou váhu míněním takých
proslulých badatelů. Lidí to, kteří život svůj zasvětili bádání, .pě
stují lásku k pravdě k vůli ní samé, aby ji objasnili a ne jak se
často v politice stává, aby ji zatemnili. Tak dalece má mínění vě
deckých pracovnlků zvláštní cenu; však nemyslím, že mají větší
nějaký nárok než ostatní vzdělaní lidé, vzlti na se pósu proroka.
Ve svém srdci vědí, že pod theoriemi, které konstruují, leží od
pory. které nemohou usmz'řz'ti.Hlubší tajemství bytosti, jsouli vůbec
lidskému rozumu přístupna, vyžadují jiných zbraní, než kalkulaci

a experiment.:
I skeptik sebe tvrdší ví určitě:
»Nic o Něm nevíme, — jen duše cítí,
ví určitě, že musí Cosi býti. : (Čech, Písně otroka.)
Jest to slaboučké poznání sice, ale jest v něm skryto, že při
všem popírání různými theoriemi filosofickými nemůže pochopit se
duch, jenž přirozeně se nese — k Bohu a jeho poznání.
Stat přítomná ústy vědců dokázala, že křesťanský názor svě
tový, chovaný v srdci Newtonů, Maxwellů, jest nejen rozumný a
vysvětluje záhady, ale že s vědou jest v souhlasu. Na druhé straně
však theorie materialistů, že jsou v odporu s vědou a sice ve
zřejmém odporu, že nemají experimentů pro sebe, a že i zastánci
jejich v srdci o odporech nesmiřitelných jsou přesvědčeni; zbývá
otázka vážná: jest dovoleno podobnými theoriemi módními másti
nevinná srdce dorůstajícího našeho národa? Šíří-li je ve školách
není to vlastizráda páchaná jménem lživědy? jest to zločin pá
chaný na bezbranných dětech, které z úst učitelských béřou slovo
za pravdu a zatím jsou podvedeny nesmysly, pro něž vědcové
přírodní nemají ani slova útrpného.
Podobné otřásání pilíři mstí se na národě. Činnost měnivého
motýla ukazuje se v ovoci jako červ.
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Trojice zákonů substance.
]souť tři velebné zákony vědy fysicke, které mají i pro ve
škeru filosofii význam veliký. Dva z těch zákonů libovolně při
střihl a zkroutil Haeckel, aby jakous pravdě podobnost získal pro
své bájky, které lehkověrnému publikum předkládá. Třetí ale
zákon vynechal úplně a bojuje proti němu a to proto, že vyvrací
z kořene jeho »mythos<<.Pojednatiotrojici zákonů substance jest
těžké, pro krátké pojednání a přesnost zákonů. Pokusím se o to
přece. (Důkladná kritika Haeckela jest práce prof. Chwolsona
v Petrohradě »Hegel, Haeckel, Kossuthc.)
Tyto zákony týkají se toliko světa fysického a jsou to:
I. zákon o udrz'ování hmoty, II. zákon o energii a III. zákon
o ztrátě energie či tak zvaný zákon »entropiec.
Trojice těchto zákonů jest svědectví bystroty ducha lidského.
První zákon stanovil Lavoisier (muž věřící) r. 1789 a vy
slovil větou: summa hmoty, která prostor světový naplňuje, jest
nezměnitelná.: O tom zákoně lze se přesvědčovati vahou při růz
ných processech.
Zákon tento byl theoreticky znám už Aristotelovi a schola
stikové o něm jednali (generatio unius est corruptio alterius.
corruptio unius est generatio alterius).
Druhý zákon jest »udržování energie: či konstantnosti energie
ve prostoru světovém. Důmyslný Robert Mayer (muž věřící)
v r. 1842 určil tento zákon následovní větou: »souhrn energie,
která ve vesmíru jest, jest nezměnitelný.: (Třeba vytknouti,
že energie a síla jsou dva pojmy různé. Energie jest schopnost
ku práci; síla se deňnuje jako příčina změny pohybu.)
Tyto dva zákony celkem by do Haecklova monisnu se dosti
hodily, proto jich užívá, ač jim dobře nerozumí, jak mu v 21 bodech
dokazuje Chwolson. Zdrcující to odsudek Haeckela pokud se týká
fysiky.
Oba zákony na první pohled dobře by se hodily do věč
ného kolotoče, o němž mluví náčelník monismu. Ustavičná změna
věčné hmoty a věčné působení věčné nezměnitelné 'energíe, to by
byly živly do bájí monismu. Proto u nich přestává Haeckel a
popírá třetí část zákonů substance, která se zove:

entropie
a jest pravou mučírnou pro všechny monisty a materialisty.
Chwolson sám nazývá zákon entropie, nejdůležitějším ze tří fysi
ckých zákonů substance. Duch lidský pravý triumf dosáhl po
znáním zákona o entropii.
Třetí zákon (entropie) vyjádřil Clausius slovy: nenergie svě
tového prostoru schyluje se ku maximu.: Zde třeba populárního
výkladu této věty. Množství energie, která se dá užití pro dílo
vesmíru, jest stále menší — a ona část energie, která sice existuje
ale nelze ji více užíti, považována musí býti za ztracenou, rozptý
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lenou pro další dílo vesmíru. Při každé změně energie (tepla,
v elektřinu, v magnetismus atd.) část energie přechází v teplo,
které se na studenějších předmětech usadí a nedá se více sebrati
— rozptyluje se a pro další dílo jest ztraceno (Dissipation of
ner y
Poněvadž každý den energie vesmíru přechází v teplo, které
se rozptyluje, jest schopnost energie k práci menší a přibývá
stále ono množství vyzářené neb rozptýlené energie vesmíru (ma
ximum). Tato energie rozptýlená zove se entropie. Postupem času
musí dle tohoto zákona entropie nastati vyrovnání mezi energií
a entropií (energie schopná práce a energie práce neschopná) a
pak musí nastati ztrnutí hmoty, a s ním i všechen mechanický
postup musí skončiti, ano i život přestati. Tento zákon o entropii
vyzkoušený Clausiem, Maxwellem, Thomsonem (Kelvinem), jest
koruna bádání lidského. Tento zákon však jest vyvrácením mo
nismu a jeho mythu o věčném kolotoči ve vesmíru. Dle toho ne
zvratného zákona není život a pohyb ve vesmíru věčný kolotoč,
nýbrž pohyb od bodu jednoho ku druhému. Stanoví tento zákon
entropie začátek a konec vesmíru. Dle něho byla doba, kdy ne
bylo pohybu a zase nastane doba ztrnutí. Začátek a konec ve
smíru jest dle zákona entropie dokázán. Tím ovšem jest vyvrácen
mythus Haecklův, který proto vzpírá se zákonu o entropii, který
jest důležitější než první i druhý zákon. Zcela správně praví
Haeckel, který se dobře sám nazývá diletantem ve fysice (Weltr.
262): »kdyby nauka o entropii byla správnou, musil by :konci
světa: odpovídati též původní začáteka minimum entropie, vněmž
rozdíly temperatury rozdělených dílů světa byly největší. S mo
nismem a jeho věčným processem kosmogenetickým nedá se
srovnat zákon o entropii. Proto ji Haeckel popírá. Zákon entropie
jest ale pravdou, proto padá monismus s jeho věčným plozením
světa. Zákon entropie vede nutné k uznání konce vesmíru a tím
také vede k počátku jeho. Alfa i Omega. Hackel, aby bájky své
poněkud pravděpodobné zachoval, musí popírati zákon o entropii.
Zoufalé to postavení. Náš křesťanský názor jest zákonem tím ne
zvratně podepřen a nemusí nikdy žádný zákon popírati. Haeckel
však musí buď uznati platnost zákona o entropii a pak padá jeho
věčná kosmogenie jako naprosto nemožná. Entropie mluví zřejmě
o začátku, kdy bylo maximum energie a minimum entropie a
mluví o max-mum entropie, kdy se vyrovnávají obě energie.
(Dokonč)

Vady vyučování náboženského &jich
příčiny.

Podává R. Spektator. — (Pokračování)

II. V čelo prvního dílu
motto slova sv. Bonaventury:
fectionis cognitio: a v duchu
vady vyučování náboženského.

svého spisu položil Pichler jako
»Magna est perfectio suae imper
tohoto textu odhaloval chyby a
V druhém díle koná úkol lékaře,
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a aby tuto činnost naznačil, cituje slova z lékařského spisu
MUDra. Klencke: »Kde se podaří příčiny nemoci nalézti a zjistiti,
tu již nastalo léčení, radikální kura, nejšťastnější úspěch pro pa
cienta a nejvyšší cíl jeho lékaře.<<V desíti kapitolách líčí příčiny
nedostatků vyučování náboženského a všímá si v této části po
měrů nejen rakouských, ale též i německých.
1. První v řadě těchto desíti stojí: Obtížnost elementární/za
vyučování náboženské/zo. Známo jest dobře okřídlené slovo: >Ars
artium regimen animarum<< a tato pravda dvojnásobnou tíhou
doléhá na toho, kdo má maličké v náboženství vyučovati. Co
námahy to stojí, zaslouží-li si kdo jména »uměleCc. Ale důleži
tějším a větším umělcem jest zajisté vychovatel mládeže. Sv. Jan
Ztatoústý praví: »Omni certe pictore, omni certe statuario cete
risque hujusmodi omnibus excellentiorem hunc dico, qui iuve
nnm animos í-ingere non ignorat.<<
Ano, velikým jest zajisté uměním vštěpovati abstraktní
pojmy náboženské dětem, které lpí na věcech smyslných ateprve
mysliti se učí, a to nejen tak, aby pojmům těm rozuměly, ale
aby jimi docela jako kvasem Mat. 13,33, proniknuty byly. Vtéto
práci nemá kněz dnes pomocníka. Druhdy irodina i škola ochot
nou součinnost projevovaly, dnes však jak škola tak zhusta i ro
dinný dům nejen že knězi nepomáhají, ale nezřídka přímo jeho
dílo maří.
Bylo by zbytečno plýtvati slovy o tom, jak dnes děti v ro
dinách se vychovávají. Každému, kdo ve škole pracuje, mluví
z duše Stieglitz anlChOV), když praví: »Dacela sami pracujeme
na náboženské výchově mládeže. Převážná většina dětí má jen
tolik vědomostí náboženských, kolik my jim ve škole vpravímela
V rodinách společná modlitba se nekoná, mnohdy mají děti na
svých rodičích nejhorší příklad. Pohrdá se knězem, náboženstvím,
posty, povinností slyšeti mši sv., zpovídati se o velikonocích. 1)
Ani škola kněze nepodporuje. Tato pravda nepotřebuje dlou—
hých důkazů. Třeba vzíti jen do ruky kterýkoliv list učitelský,
v každém se jich najde s dostatek. Návštěva služeb božích, spo
lečná školní modlitba, kříž ve škole, případné vysvěcení nové
školní budovy, účast na církevních průvodech, stálé stíhání mini
strantů, cvčení kostelních písní, 2) dozor k mládeži při nábožen
kých cvičeních jsou předmětem stálých bojů s učitelstvem. Když
na jisté škole se několik hochů před sv. přijímáním najedlo &
tím veřejné pohoršení povstalo, jednáno o vinnících v učitelské
konferenci; kromě katechety nikdo ani slova v té věci nepro
mluvil a na všech účastnících bylo znáti, že jím je něco podob
ného nejvýš lhostejno, případně i milo. Naděje na pomoc se strany
') Srovnej též co na str. 134, 135 tohoto časopisu řečeno.
_
' 2) jistý učitel cvičí kostelní písně tak, že v třídní knize do rubriky
'ZPČW zapíše nějakou kostelní píseň. Když se katecheta otáže dětí. znají-h
u neb onu píseň v třídní knize zapsanou, děti prohlašují, že ji jak ž.vy
neslyšely!

.
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školy je naprosto marna a pravdu dí Stieglitz: »In der Praxis ist
die Schule bereits vielfach entchristlicht.:
jsou sice též učitelé dobré vůle, těch však jest velice málo;
dílem jsou kollegy terrorisováni, dílem mají svého dosti a ne
mohou účinné podpory katechetovi skýtati.
Celé předchozí abstraktní studium kněze není úřadu kateche
tíckému na prospěch. Kněz po léta gymnasijních i theologických
studií navykl pracovati s pojmy vědeckými, s dětmi se nestýkal,
nezná způsobu jejich řeči, proto snížiti se k dětské mluvě stává
se mu těžkým. Prof. Gadowsky z Tarnova v Haliči nerozpakoval
se na katechetském sjezdě v Mnichově prohlásiti, že kandidáti
učitelství podávají lepší katechese než theologové. Gadowsky při.
čítá tento zjev té okolnosti, že theologové navyklí si vědecké
terminologii a práce s dětmi jest jim obtížna.
Tak důležité elementární vyučování náboženské má tedy
veliké obtíže; proto by se dalo očekávati, že nejnadanější kněží
o tento úřad budou se ucházeti a že ze všech stran práce kate—
chetská po zásluce oceněna bude; tomu ale není zhusta tak, ato
ukazuje Pichler v
2. kapitole, která nese název: »Gerz'ngsclzá'tzung der kate
chetz'schen Ting/zeit.: Sám nynější sv. Otec píše v encyklice de
doctrina christiana tradenda z r. 1905: »Scimus equidem eiusmodi.
tradendae christianae doctrinae munus haud paucis invidiosum
esse, quod minaris vulga aestimatur nec forte ad popularem
laudem captandam aptumx Práci katechetovu nelze tak dobře
viděti; kazatel, řečník vystupuje veřejně, i nejlepší katecheta zů—

stává jen před dětmi; starší kněží rádi zbavují se břemena kate
chetského; tu atam bývají za katechety ustanovováni kněží malé
horlivosti, menšího nadání, kteří'jinde uplatniti se nemohou, jen
aby zaopatření byli. Proto se stává, že převážná většina lidí práci
katechetskou považuje za něco méně důležitého, méně cenného,
jakoby k' úřadu katechetskému nebylo třeba zvláštních vědomostí
neb zběhlosti; ke katechetství hodí se kdokoliv. Pichler dokazuje,
že i kněží sami, zejména středoškolští professoři náboženství, ač
jejich kvalifikace je málo větší a někdy pochybné ceny, někdy
na katechety nepohlížejí kollegiálně, že katecheté nejsou bráni
v potaz, jedná—lise o řešení důležitých otázek jejich oboru,"že
nejsou podporováni hmotně za účelem dalšího vzdělání (studijní
cesty a pod.—).I v tom lze spatřiti podceňování důležitosti úřadu
katechetského, že professor katechetiky na universitě ve Vídni,
který vychovává budoucí katechety nejen z vídeňské diecese, ale
i z celé říše \Frintaneum) a i z Uher (Pazmaneum) dle starého
dekretu ze dne 7. ledna l8l4 béře honorář ročních 200 zl. (dvě
stě zl.), kdežto učitelka ženských ručních prací má na čtyřtřídní
škole již 500 korun. 1)
,) Professor katechetiky na jistém ústavě má za 5 týdenních hodin
630 K; výpomocný katecheta na obecné škole v Praze by měl za 5 hodin
týdně 400 K, kvalifikovaný (zkoušený) supplent náboženstvím. střední škole
by měl 500 K!
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Ředitelství c. k. dvorní a státní tiskárny ve Vídni vypsalo
ceny po 1200 K případně po 800 K na návrhy obrazů pro vy
učování na školách obecných a měšťanských; kdo slyšel kdy, že
by se něco podobného stalo ve prospěch náboženského vyučo
vání?
Tento smutný stav věci zaviňuje, že leckterá výtečná síla
se úřadu katechetskému odcizuje, mnozí katecheté pracují s ne
.chutí; nedostatky, které by mohly radou zkušených katechetů
odstraněny býti, trvají po léta, ano i desítiletí, protože dílem ka
techetům nepřísluší promluviti ve vlastní věci poradné slovo, dílem
jejich rad není dbáno. 1)
3. Padeeňovám' přirozených pomůcek (Unterscbátzung der
natůrlichen Hilfsmittel) stojí v řadě příčin nedostatků vyučování
náboženského na třetím místě. Z toho, že náboženství jest původu
nadpřirozeného, činí mnozí nesprávné důsledky, které ovšem na
směr vyučováni náboženského neblaze působí a pokroku na pře
kážku jsou. Katecheta je poslem božím, milost boží ho provází a
mu pomáhá; katechumeni mají přísnou ýovžnnast pravdy nábo
ženské ochotně za pravdu přijímati a příkazy jimi ukládané plniti.
Z toho někteří mylně soudí. že nemá pro katechetu valné ceny
užívání přirozených pomůcek, kterými lze náboženskou pravdu
snáze pochopitelnou učiniti a srdce pro ni získati; není také třeba
zvláštní znalosti moderní paedagogiky a didaktiky, jichž úlohou a
cílem jest po oněch prostředcích pátrati a je doporučovati. jest
prý též vyučování náboženského nedůstoino klásti příslušnou váhu
na tyto přirozené prostředky, zvláště pocházejí-li od 'nekatolíků
neb nevěřících; ano na víru prý útočí, kdo chce její nauky po—
dobně jako jiné pravdy rozumu dětskému pochopitelnými
učiniti.

jiní opět pokládají úlohu katechetů vůbec za nejlehčí věc
na světě Zdravý rozum a nějaká zkušenost postačí — více třeba
není. Pichler se dovolává svědectví faráře vídeňského jul. Kundiho,
Dra. A. Webra, prof. Dra. Virgila Grimmicha a jiných, kteří „při
různých příležitostech konstatovali, že mylné názory výše uve
dené skutečně dosti jsou rozšířeny.
,
Vyvrácení hned následuje: Nadpřirozené působení boží ne
brání součinn05ti lidské, aniž docela nepotřebnou ji činí. Ctnost
se vlévá duši s milostí posvěcující — a přece nikdo nepopírá, že
by nebylo třeba opakováním dobrých skutků ve ctnosti se cvičiti.
Poslední pomazání dává nemocnému posilu v utrpení, ano někdy
i tělesné zdraví a přece nikdo neodepře nemocnému laskavého
povzbuzení k trpělivosti a lékařské pomoci. Při svěcení na kněž
ství přijímá kněz zvláštní milost k řádnému konání úřadu kněž.
') Dórpíield ve svém díle: Die drei Grundgebrechen der hergebrachten
Schulverfassungen nebst bestimmten Vorschlágen zu ihrer Reform, 2. Aufl,
Gůtersloh, Bertelsmann 1898, str. 76. vidí jednu z hlavních vad v tom, že
»auf allen Stufen der Schulverwaltung der aróez'tena'e Teehniker, der Lehrer,
wm jeder amtlz'ehen Mith'ršung aurgeJ—e/llomenzlrt.:
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ského (gratia stricte sacramentalis) a nikdo neřekne, že by mu
nebylo třeba studia, dalšího vzdělání, sebezáporu atd.
Kdyby nadpřirozený ráz náboženství dostačoval, nebylo by
třeba různých přirozených pomůcek ani v liturgii, ani v_církevním
stavitelství, ani obrazů, paramentů atd; mohlo by se krátce říci:
přísnou povinností věřících jest obcovati mši sv.; přítomnost Spa
sitelova, církevní přikázání musí jim býti dostatečným důvodem,
aby poslechli. Tak však církev nikdy nejednala, ale vždy použí-
vala také toho, co. ač přirozeno, mohlo jí při vykonávání trojího
úřadu Kristova býti ku pomoci. Heslem jejím bylo: ora —- et
laborai Modli se tak, jako kdyby žádná práce ti nepomohla,
ale rovněž pracuj tak, jako kdyby žádné modlení ti nepomohlo.
Nutno, abychom i ve škole na milosti boží stavěli, o ni
prosili, toho dbali, aby děti rády bohoslužeb se súčastňovaly,
s radostí sv. svátostí přijímaly, vyučování náboženské ochotně
přijímaly — ale přitom nesmíme zapomínati na »laboraa a v tom
důležitém poslání, jež ve škole konáme, mus me užívati všech
osvědčených a vhodných prostředků, abychom píravdy náboženské
(pokud neobsahují tajemství) dětem co možná nejvíce pochopitel—
nými učinili, a jim ukázali, kterak přikázání boží odpovídají při
rozenosti lidské. Tím, že moderních paedogogických vymožeností
při vyučování náboženství šetřeno bude, náboženství se jistě ne
uškodí, ale získá na vážnosti i u dětí i 11učitelů. 1)

Proč by to, co dobrého jinověrci mají, také při vyučování
náboženství katolickému použito býti nemohlo? Nemůže jistě býti
úmyslem božím, aby všechny práce nekatolíků, z nichž přece
mnózí dobré vůle jsou, pro království boží zde na zemi bezcen
nými býti měly. Největší theologové (sv Tomáš Aqu.) čerpali
z filosofů pohanských a žádný katolický umělec nepokládá za
nečestné, upotřebí-li při stavbě a umělecké výzdoběkatolického
kostela moderních vymožeností, třeba by od nevěrců neb jino
věrců pocházely. V některých oborech jinověrci skutečně vyni
kají a pošetilostí bylo by zavírati před jejich vymoženostmi oči.
Dvorní rada Willman praví o evangelickém semináři v jeně:
»I katoličtí učitelé a kněží chodí do jeny a není na ten čas ani
jinak možno.<<

(Pokrač.)

') Dr. Weber (Můnehener katechetische Methode, str. 122.): »Es ist
mir wohlbekannt, dass Gott das Gedeihen geben muss. Ein Katechet. der
aber die natůrlichen Mittel nicht anwendet, sondern von Gott aut ůbernatůr
líchem Wege Eríolge erwartet, ist nichts anderes als ein Gártner, der seine
Pfíanzen nicht begiesst, sondern statt dessen in die Kirche geht und betet,
dass Gott ihm die Pňauzen durch wunderbare Weise retten soll. Ihr sollt
das eine tun und das andere nicht unterlassen.:
P. [. Linden S. ]. (Katechetische Vorlesungen, 2. Auň., I. Bd., str. 28):
»Es wá're aber ein grower Irrtum, wenn jemand wá'lmte, dare/z dz'eren ůber
natůrz'z'e/tenBui/lm: werde auch der naturgemá'ue Verlauf dr: Erkenntnír
prozerres werent/ici: alter-žert. .. Die Gnade durchbricht die Gesetze der

Natur nicht, sondern bequernt sich ihnen an.....

Daraus folgt aber, dar:

der Religiomlelzrer die allgemez'nen Unterrichtrgrundsátze

und die dardu.:

e ref..
abaelez'letm
ýraktz'relzen Regeln ebenrawohl zu bear/zm; hat wie jeder

andere

LISTY HOMILETICKÉ.
Zvěstování Panny Marie.
)A všed k ní anděl řekl: Zdrávas mi
losti plná, Pán s tebou.: Luk. 1, 26.

Vznešená a nesmírně důležitá jest pro nás dnešní památka:
dnes vykoupení lidstvu zvěstováno, dnes věčné Slovo tělem uči
něno jest, aby mezi námi přebývalo a nás umučením a přehořkou
smrtí vykonalo velké dílo naší spásy. Toť ono nevýslovné tajem—
ství, jež dle ustanovení sv. církve denně třikráte vděčně sobě při
pomínáme modlice se při klekání nábožně: Anděl Páně zvěstoval
Panně Marii a ona počala z Ducha sv. — Dnešní sv. evangelium
jest plno hlubokých tajemství; (ano možno říci, že kolik slov,
tolik tajemství). Svatý Bernard o tomto sv. evangelium tak mnoho
rozjímal, (že se zdálo) jakoby je ani vyčerpati nemohl. »Anděl
Gabriel poslán jest od Boha do města galilejského, kterémuž
jméno Nazaret, k Panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo
Josef, z domu Davidova; a jméno panny Maria. Jaká to světo
dějná událost, 4000 let čekalo veškeré člověčenstvo na toto po
slání a tak jednoduchými a prostičkými slovy se nám vypravuje!
Kdo že jest poslán od Boha? táže se sv. Bernard. Není to žádný
z patriarchů aniz proroků neb spravedlivých, kteři volali: Rosu
dejte oblakové a nebesa vydejte Spasitele! jest to anděl, a sice
jeden z nejvyššího kůru, jeden z těch, kteří stojí před Hospodinem,
archanděl Gabriel, týž, který již před 500 lety zvěstoval proroku
Danieli, kdy narozen, a kdy zabit bude Kristus. A od koho jest
poslán. Nikoli od mocnáře některého na světě, ani od kterého
člověka na zemi -— nýbrž od Boha samého; od Boha věčného
všemohoucího, Stvořitele nebe i země. A ke komu jest poslán
archanděl Gabriel od Boha? Ke vznešené carevně světoznámého
Ríma, neb snad k dceři Herodesa krále, jenž bydlí v nádherných
komnatách paláce Davidova? Nikoli,! k panně bydlící v Nazaretě,
neúhledném městečku galilejském.
jaká jest to panna, že před obličejem božím platí více než
carevna a dcera královská? Na to odpovídá sv. evangelium : Jméno
Rádce duchovní.
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panny Maria. ó jak vznešená to musí býti panna, k níž Bůh sám
archanděla Gabriela s poselstvím vypravuje! Ano takt jest.
Co již z těchto několika slov rozum náš poznává o Panně
Marii, tomu učí nás sv. evangelium. Sv. církev nás o této Panně
učí, že jest vyvolenou matkou Syna božího a Vykupitele našeho;
že jest většími a hojnějšími milostmi ozdobena, než všichni an
dělé a svatí v nebi, že jest královnou andělů, královnou všech
svatých v nebi, již sám archanděl uctivě pozdravuje: zdrávas,
milosti plná. Duše její takovou svatosti zářila, že sobě po Bohu
žádnou světější mysliti nelze. Ale proč byla panna tato zasnou
bena muži? — a kterak se srovnává toto zasnoubení s tím, co
praví k andělu řkouc: »kterak se to stane, poněvadž muže ne
poznávám Pc
Když byl Hospodin Bůh prvního člověka učinil řekl:

Není
dobré člověku býti samotnému: učiňmež mu pomoc podobnou
jemu. Tak podobně ne-li slovem jistě alespoň skutkem mluvil
Bůh, chtěje obnoviti porušené člověčenstvo, vyvolil za Matku Syna
svého bl. Pannu Marii: »Není dobře této panně vyvolené a mi
lostiplné, aby byla samotna na této pozemské pouti, dám
jí průvodčího, ochránce a pomocníka, podobného jí. A k tomu
konci vyvolil muže z domu Davidova, t. j. z rodu královského.
jakož i Maria byla, kteréhož jméno bylo Josef. Tento od Boha
vyvolený pomocník měl býti nejblahoslavenější panně netoliko
věrným sluhou aneb otcovským přítelem, nýbrž pravým jejím
chotěm. (Proto dí evagelista Páně: že byl poslán anděl k panně,
zasnoubené.) Maria majíc býti Matkou Syna božího musila býti
muži zasnoubena, musila vejíti v sňatek řádného manželství. Toť
vyžadovala jednak důstojnost Matky boží, jednak důstojnost sa
mého Syna božího. Neboť kterak byl by soudil svět nevěřící a
zlolajný o Marii vida ji býti matkou mimo svazek manželský,
či měla Maria jednomu každému dokázati to nepochopitelné ta
jemství, že Duch sv. sstoupil v ni a moc Nejvyššího zastínila ji? a
že co se z ní svatého narodilo, jest Syn boží, druhá božská osoba,
kteráž působením Ducha sv. zní přijala člověčenství na sebe? a
kterak mohla by se pochybná pověst matky srovnávati s důstoj
ností Syna božího? Proto uvádí sv. ]arolím 3 příčiny: aby nebyla
od židů kamenována, aby dokázáno bylo, že jest Maria z rodu
Davidova a aby měla na sv. choti zastánce v strastech totoho ži
vota, zvláště při útěku do Egypta.
Důstojnost Matky boží a Syna božího nikterak ani na
okamžik nemohla dopustiti ani stínu podobné hany a opovržení
před světem.
Neušla sice podle usouzení božího ani Rodička boží ani Syn
boží rozličných han i ústrků lidských, (jiného způsobu rovněž jako
i božský Vykupitel, jemuž samaritánů, podvodníků a ďábelníků
přezdívali), ale ohledně čistého rodu jeho a mravnosti, dobré po—
věsti, panenské Mateře jeho nesmělo stávati a také nikdy nestá
valo před světem ani toho nejmenšího podezření. Bylo tedy ne
zbytným požadavkem nejvýš moudré prozřetelnosti boží, aby
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vstoupila Maria v řádný, církví starozákonní uznávaný manželský
sňatek. Proto dokládá sv. evangelista o Panně Marii, že byla za
snoubena muži, kterémuž jméno bylo josef, z domu Davidova.
Jako Bůh nejvýš moudrý od věčnosti vyvolenou Marii Pannu
za Matku jednorozeného Syna svého ustanovil, ji z té příčiny milostmi
nejvzácnějšími vnejhojnější míře ozdobil, taki sv. ]osef již od věč
nosti panenské mateři za chotě zvolen, a přiměřenými ctnostmi a
milostmi od Boha okrášlen jest.
Sv. Bernardín Sienský dí takto: »Volil-li Duch sv. ženicha
pro pannu tak vznešenou a tak svatou, nemohl zajisté zvoliti než
muže, jehož duše by s duší Marie největší podobnost měla. A z té
příčiny za to mám že isv. ]osef čistotou panickou v nejvyšší míře
se stkvěl. V nemenší, jako byla jeho pokora a vroucí láska
k Bohu.“
Sv. Alfons dokládá, že )nelze o tom nikterak pochybovati,
že svatý josef veškerými dary a milostmi obdařen byl, kterých
koliv se jiným svatým od Boha dostaloc. A mnozí učitelové
v církvi osvícení za to mají, že sv. josef právě z té příčiny, že
měl se státi chotěm blah. Panny Marie, již v životě matky své
podobným způsobem, jako prorok jeremiáš a sv. Jan Křtitel, po
svěcen a hříchu provotního sproštěn byl a že jsa bez hříchu dě
dičného nikdy tělesnými žádostmi pokoušen nebýval. Sv. Fran
tišek Saleský rozjímaje o ctnostech sv. Josefa tvrdí, že tento
světec ve všech ctnostech s blahoslavenou Pannou Marií největší
podobnost měl a učí, že oba, sv. Josef i Panna Maria zvnuk
nutí božího již za nejútlejšího mládí ustavičnou čistotou pro celý
život Bohu slavně se zaslíbili. Zasnoubivše se pak dle ustanovení
božího čistým svazkem sv. manželství byli sobě na vzájem jak
strážcové tak iochráncové slibu svaté čistoty, Bohu učiněného.
Jedině z tohoto hlediště má odpověd blahosl. Panny Marie
na poselství andělské pravý a jasný smysl. Aj., počneš v životě a
porodíš syna a nazveš jméno jeho Ježíš, řekl anděl. Načež Maria
>Kterak se to stane, poněvadž muže nepoznávámřc t. j. poněvadž
ani ve sňatku manželském dle slibu sv. čistoty svého muže ne
poznávám? Maria žádá od anděla zvěděti, kterak to, co jí zvě
stoval, dá se srovnati se slibem' ustavičně čistoty? Neboť raději
byla by se zřekla důstojnosti Matky boží, než aby byla porušila,
čím se Bohu věčně zavázala. Teprve když jí anděl ujišťuje, že
ne poznáním muže, nýbrž působením Ducha sv. Matkou boží se
stane, tu teprv svoluje, teprv když slyší slova andělova: Duch sv.
sstoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní tobě. A protož i co se
z tebe svatého narodí, slouti bude Syn boží — tu teprv svoluje
řkouc: Aj já děvka Páně, staniž mi se podle slova tvého.
Nejmilejší v Kristu, jestliže jsem se dnes snažil, abych vás
hlouběji uvedl v tajemství přesvatého vtělení Páně, činil jsem to
jedině za tím úmyslem, abyste poznavše v něm nevýslovnou lásku,
moudrost a milosrdenství boží k nám ubohým lidem, tím větší
účtu k tomuto tajemství měli a jak sv. církev ustanovuje, každo
denně při klekání nábožně je sobě připomínali. Při nábo—
*
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ženském uvažování vnešenébo tajemství vtělení Páně mimovolně
volati musíme slovy Písma sv.: »Kdo stačí vypravovati skutky
jeho? nebo kdo vystihne veliké divy jeho? Moc pak velikosti jeho
kdo vysloví? Anebo kdož se odváží vypraviti milosrdenství jeho?
Nelze ani ubrati, ani přidati. ani vystihnouti velikých skutků
božích. Když dokoná člověk, tehdy počne a když přestane, tehdy
v pochybování bude.c Sir. 18, 1—6. Protož děkujeme Bohu vše
mohoucímu za tuto milost a lásku a milosrdenství k nám, již bu
deme jednou se všemi anděly a svatými v nebi věčně osla
vovati.
Lněmež také úctou dětinnou k blahoslavené Rodičce boží
Marii Panně a jejímu panenskému choti, sv. Josefu. Maria nalezla
milost u Boha —' milost takovou, jakož nikdy žádný tvor ještě
nenalezl— jsouc Matkou Syna božího, skrze něhož všecko učiněno
jest. Ojak požehnané, jak blažená jsi ó nejsvětější Panno Maria!
Pros za nás, abychom imy nalezli milosti u božského Syna tvého
a odpuštění hříchů. Zvláště pak šťastnou hodinku smrti nám vy
žádej, a aby Syn tvůj milostiv nám byl při soudu budoucím a
nás přijmouti ráčil k sobě a k tobě ó milostivá, ó přívětivá, ópře
sladká Panno Marial Amen.

P. Prokop Baudyš, 0 B. S.

Zvěstování Panny Marie.
Písmo sv. a Maria Panna.
Duch sv. vstoupí v tě a moc Nejvyš
šího zastíní tobě; a protož i co se

z tebe svatého narodí, slouti bude
Syn boží.

Ev. sv. Luk. 1. v. 35.

Když jste se ctitelé Panny Marie jako věřící dnes sešli sly—
šeti slovo boží. tu jste jednali jak jednají všichni katolíci při sly
šení slova božího. já jsem vzal po pozdravu a vzývání Ducha sv.
do rukou knihu sv. evangelia a vy jste při tom vstali, já po—
žehnal se sv. křížem a vy jste totéž učinili. ]á skončil sv. čtení
a políbil začáteční písmenu sv. evangelia dnešního a vy jste se
požehnali sv. křížem a pokročilejší z vás odpověděli: Chvála tobě,
Kriste.

Vše to, co jste činili rukou, tělem, slovem, to vše jest vy
znáním víry o sv. Písmu, kteréž z vnuknutí Ducha sv. povstalo
a kteréž v úctě nejvyšší chováme. To sv. Písmozvnuknutí Ducha
sv. napsané a Maria Panna z Ducha sv. počavší jsou předmětem
úcty všech věřících pro tytéž příčiny. My proto dnes vezmeme
za předmět našeho rozjímání obě nádoby Ducha sv.: Písmo sv.
:; Marii Pannu a budeme rozjímati.
]. o původu obou, 2. () obsa/zu abou, 3. a úctě jejich.
Duch sv. nás milostí svou račiž osvítiti.
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Pojednání.
I.

Duc/z sv. jest původce Písma sv. Jak vám všem známo, ctí
církev sv. knihy určité jako knihy z vnuknutí Ducha sv. sepsané,
které obsahují slovo boží zjevené, moudrost věčnou, pravdu ne
změnitelnou, osvícení naše My tu sbírku knih nazýváme Písmem
sv. čili po řecku a běžně: biblí.
Tyto knihy Písma sv., které psali svatí mužové bud Star.
Zákona bud'sv. apoštolé a jich žáci nejbližší, neobsahují moudrost lid
skou ani slovo lidské, ale jak krásně naši předkové říkali: oslovo božíc.
Původcem těchto knih, ač od sv. mužů: Mojžíše,]osuy, Sa—
muela, jeremiáše, Isaiáše atd. psány, není člověk, není lidský duch,
nýbrž Duch sv., jenž člověka při sepisování sv. Písma osvítil,
řídil a jenž vdechl co má psáti a jak má psáti, čili jak říkáme
jinak: Duch sv. vnukl oněm mužům, co mají pro poučení naše
psáti. Jest tedy původcem těchto knih Duch sv., třetí božská
osoba. On jest to, který mluví nám skrze to Písmo, které člověk
pod vlivem jeho napsal, a které církev sv. týmž Duchem sv.
osvícená, za dílo Ducha sv. poznává a uznává. Tedy původcem
sv. Písma, těch knih psaných, jest Duch sv. sám,aplodem Ducha
sv. jest to slovo boží vepsáno rukou lidskou Tot předmět víry
naší o sv. Písmu.
Nyní obraťme se le Marii Panně, kterou jsem srovnal se
sv. Písmem.
Maria Panna jest Matičkou ježíše Krista. Kdojest původcem
mateřství jejího? To nám pravila slova na začátku pronesená,
která jsou slova posla božího: kterak se to stane, poněvadž muže
nepoznávámř A odpověděv jí anděl řekl: >Duch sv. vstoupí v tě,
a moc Nejvyššího zastíní tobě, a protož i co se z tebe svatého
narodí, slouti bude Syn božíx jest tedy původcem mateřství Páně
Duch sv., třetí božská osoba,' jenž ji zastínil, jenž mocí nejvyšší
způsobil, aby řádem nadpřirozeným matičkou Syna božího se
stala. Původcem vtělení Syna božíhojest Duc/z sv. a ovocem vtě
lení požehnaným plodem života Marie Panny jest: Slovo boží
vtělené, skutečné v podobě lidské přišedší.
Jako Písmo sv. pokládáno bylo od mnohých za spis oby
čejný těch sv. mužů, ale ve skutečnosti bylo z vnuknutí Ducha
sv. pravé slovo boží, tak Maria Panna pokládána za matku Páně,
ale ona stala se matkou z Ducha sv. Plodem jest pal.!Slovo boží,
druhá božská osoba. která se člověkem stala, aby nás svou smrtí
na kříži vykoupila a spasila. Zde vidíte, jak stejný původ jest
v Písmě sv. i v mateřství Panny Marie. Obraťme se nyní k ob
sahu obou: Písmo sv. a Syn Marie Panny.
II.

Co jsou tedy slova sv. evangelia či celého Písma sv.? Ony
jsou slova boží moudrosti věčné. Svou moudrost a pravdu Bůh

— 286—
dobrotivý přioděl pokud možno slovem lidským, nám srozumi
telným a dal znamením písma lidského je napsati, aby i ostatní
z nich užitek měli. jest tedy obsa/z Písma sv. óožz'slova zjevené,
které bylo na počátku u Boha a skrze něž všecko učiněno jest:
řekl Bůh a učiněno jest. Obsahem sv. Písma jest řeč boží, mou
drost boží, světlo ze světla věčného přioděné lidskou řečí a lid
ským písmem. Slovo boží — v lidském výrazu řeči. Myslím, že
jsem dosti jasně vyřkl obsah sv. Písma. Snad inevzdělaného kře
sťana a katolíka zaráží obsah jeho, však Opět pravím i obsahem
Písma sv. jest řeč, slovo, moudrost boží. Když čtete spis oby
čejný, tedy mluví k nám jeho spisovatel. Člověk lidskou myšlenku
a řeč sděluje. Písmo sv. však jinak i ono sděluje boží slovo, boží
moudrost a proto tak drahocenný obsah
Nyní obratme se k Marii Panně, jejíž zvěstování slavnost
konáme. Obsahem jejího života jest též slovo boží, ale vtělené.
jest moudrost boží věčná, jest jak nás sv. víra učí Syn boží druhá
božská osoba, jest Syn boží. Tu lze pochopiti slovo sv. Pavla:
mnohým způsobem mluvil Bůh otcům našim skrze proroky, po
sléze skrze Syna svého. Co se z tebe sv. narodí, slouti bude Syn
boží. Protol kdo slyšel Pána ježíše mluviti, slyšel Syna božího,
kdo jej Viděl, viděl vtěleného Boha.
Sám Pán ježíš dí o sobě kdo jest: řež/item cesta, pravda a
život, začátek a konec všech věcí. Skrze nějž všechny věci uči
něny jsou a bez něhož nic učiněno není, což učiněno jest, jemuž
všichni žijeme a všichni umíráme.
Ve Starém Zákoně bylo ve svatostánku v arše úmluvy a
podle ní tré věcí: svazek Písem sv, jenž se předčítal lidu o slav
nostech, Aronův prut zázračný, jako důkaz jeho kněžství a manna
chléb nebeský na cestě do sv. země. Tot obsah archy úmluvy,
kterou jako drahocenný poklad nosil lid.
Nas kostel má totéž, ale ve skutečnosti ne, v obraze toliko.
Ten prut Aronův, který učil kněžství jeho, tot kříž Páně, na
němž Spasitel obět přinesl a učí nás: kdo chceš za mnou přijíti,
vezmi kříž svůj a následuj mne. Tot jest ta cesta, o níž mluví
Spasitel, já jsem cesta Ten zákon sv. Písmo, tot jest učení sv.
církve, které se nám hlásá a které vykládá nám slovo boží na
psané. To jest to uskutečněné slovo Páně: Já jsem pravda. Kolem
vůkol plno lidských mínění a zde pravda. Manna v arše tot
obraz toho nebeského chleba, který se nám dává ve velebné
svátosti, k životu věčnému: kdo jí mé tělo, má život věčný -—
jáť jsem život. Tot ]ežíš mezi námi stále přebývající ovšem pod
jinou způsobou. Toť obsah skutečný proti obrazuvZákoně Starém.
Nedivte se, že proto věřící takou úctou lnou k sv. Písmu a
k Marii Panně, o čemž v díle následujícím.
III.

Nám katolíkům někteří vlažní a odpadlí vytýkají přílišnou
úctu ku Marii Panně.
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Na základě toho, co jste právě slyšeli. pochopíte, jak roz
umná jest naše úcta. Ona se stane pochopitelnější, když ji srov
náme s tou úctou, jakou katolíci vždy prokazovali slovu bo
žímu psanému v bibli, pak pochopíme úctu k Marii Pánně, v níž
se vtělilo _slovo boží.

Když se křesťané ku službám božím scházeli, tu se četlo
slovo boží z bible jako listy : nebe, které nám proroci, apoštolé
sdělovali ku potěšení, poučení. výstraze. Slova to života věčného.
Tak jak nám dal příklad sám Spasitel, když ve shromáždění
v Nazaretě poručil přinésti knihu proroka a četl z ní.
Tu knihu slova božího meli křesťané v takové úctě, že jí
za žádnou cenu nevydali nevěřícím v době pronásledování. Kdo
vydal sv. Písmo, byl pokládán za odpadlíka. Zivotem chránili
slovo boží psané, ty pergameny, na nichž vepsáno z vnuknutí
Ducha sv.
A jaká úcta byla v pozdějších letech po pronásledováních!
V nejdražších
vazbách, umělých a skvostných uchová
váno od věku do věku. Co měli lidé nejlepšího, to věnovali Písmu
sv., slovu božímu psanému. Císař Konstantin sv. Mikuláši biskupu
věnoval Písmo sv. vázané ve zlaté a ozdobené drahokamy vzác
nými. Císař Theodosius vlastnoručně je přepisoval a denně v
něm čítal. Sv. Ludvík král nosil je s sebou na křižácké výpravě
a lidu zněho předčítal apoučení dával povzbuzující. Mnozí věřící
nosili knihu slova božího na prsou svých, jak čteme o sv. Cecilii
a jiných.
Sv. _lan Zlatoustý vypráví, že věřící nevzali Písmo sv. do
ruky, aby si ji neumyli. Přečetní čítali v něm toliko v kleče jako
sv. Karel Bor. a jiní.
Vy často vídáte v kostele při slavných službách božích obraz
představující úctu ku Písmu sv., když jáhen zpívá sv. evangelium,
vidíte, že je klade vedle svatostánku, odtud je béře, v kleče po—
žehnání přijímá, na stranu severní či evangelní jde, padá pod
jáhen, jenž je drží mezi dvěma svícemi hořícími a sv. křížem zna
mená knihu i sebe a lid činí totéž. A ku konci odpovídá lid slovy
díků: Chvála tobě, Kriste.
Tyto obřady nám ukázali drahocennost slova božího, té
cesty, pravdy a života našeho. Slovo boží ukazuje k životu věč
nému cestu.

Jestliže ctíme tolik slovo boží, které jáhen hlásá,jakožijáhen
teprve má právo dotýkati se a podávati tělo Páně, pak zajisté
musíme ctíti i Marii Pannu, která z moci Ducha sv. počala Slovo
boží, které se v ní vtělilo, jak nám dokazují slova andělská spo
čátku položená. jestli pergamen a papír nesoucí na sobě Slovo
boží z vnuknutí Ducha sv. zlatem, drahokamem bylo okrašlováno,
uměle přepisováno, životem chráněno, v kleče čteno, zulíbáno a
na srdci nošeno, kdož nepochopí, že Marii, tu knihu živého evan
gelia, čteme podobně, neboť v ní vtěleno jest Slovo boží věčné'
skutečně a živé v těle lidském.
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Odtud pochází též zpěvy na její počest, obrazy na její slávu,
sochy pro měst okrasu a jména vyjadřující její vyvýšenost.
Účinek úcty Marie Panny jest rovněž podobný účinku úcty
a víry sv. Písmo sv. zrodilo veliké svaté duše církvi. Není tolik
písmen v bibli, kolik duší povoláno k svatosti slovy Písma. Kdož
by je všechny mohl sečíst. Písmo sv. dalojediným výrokem svým
sv. Františka láskou serafínskou zapáleného, sv. Augustina kají
cího, Xavera apoštola ]apanu atd. Podobně úcta P. Marie dala
duše sv. církvi, a učinila ji královnou všech svatých. Jako zbožné
oddané čtení sv. Písma v poslušnosti k církvi člověka osvěcuje,
tak úcta Marie Panny nás činí jejími dětmi. Odtud, že jest ná
dobou zvláštní Duacha sv., odtud pochází též její moc přímluvy.
Tot radostné vám zvěstování, že každý z vás jestli je dítkem
Marie, jest ona matkou vaší, a přímluví se, abys byl a vytrval
do smrti jako dítko boží. Amen.

Fr. Vaněček.

Neděle IV postní.
O veliké ceně milosti nadpřirozené, spolu pak o velikém ne

bezpečí její ztráty.

My pak,
bratří, isme podle Gal
Isáka 8sy
nové
zaslíbení.

Sv. apoštol národů podobenstvím o dvou synech Abraha
mových činí rozdíl mezi těmi, kteří vykoupení ]ežíše Krista si
přisvojili, a mezi těmi, kteří tomuto vykoupení se protiví a je od
sebe odmítají. Chce ovšem Bůh všechny lidi ku poznání pravdy
a ku spasení přivésti & proto také všem lidem milost nadpřiro
zenou nabízí; ale jak sám Kristus Ježíš se vyjádřil. mnoho jest
povolaných ale málo vyvolených, Mat. 22, 14. Mnozí totiž o vy
koupení své nedbají a nabízenou milost bez použití nechávají.
Proč tak činí? Nechtěl bych viniti všechny zrouhavé zlomyslností,
ale mám za to, že valná většina velikou důležitost svého ospra
vedlněníznevědomostiat zaviněnéneb nezaviněné nechápe a proto
také o to se nestará. Před takovou nebezpečnou netečností chce
sv. apoštol varovati věřící Galatské a proto připomíná jim, že
přijavše posvěcení na křtu sv., stali se podle Isáka synové zaslí
bení. A to platí i nám všem, kteří milostí posvěcující byli jsme
ospravedlnění a nyní milostí pomáhající máme spasení své konati,
ovšem :s bázní a třesením, nevědouce, zdali lásky či hněvu bo
žího hodni jsme-, kap. 9 1. Nicméně v milosrdenství boží a vnad
přirozenou pomoc milosti boží důvěřovati smíme jakožto synové
zaslíbení.
Abych pak vás, rozmilí v Kristu, v této důvěře k božskému
Vykupiteli utvrdil a k horlivé péči o spasení vaše vás povzbudil.
promluvím dnes () veliké ceně rnzlasti nadpřirozené spolu pak
i a velikém nebezpečíjejí ztráty. O Duše svatý, osvět mysl naši,
abychom poznali, že jedná se tu o věčnou spásu naši.
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Pojednání.
l. Cena každé věci řídí se dle účelu a prospěšnosti její;
chceme—litedy poznati cenu nadpřirozené milosti boží, pozorujme,
k čemu nám ji Bůh nabízí a jaké jest její působení. Rozpomeňme
se především, jak by to bylo dopadlo s lidstvem, kdyby se byl
Bůh po pádu nad ním nesmiloval, kdyby se byl Syn boží za
lidstvo neobětoval. Osud zavržení byl by býval jeho údělem.
Že jsme a co jsme, máme jen děkovati zásluhám Ježíše Krista a
lidstvo musí se sv. apoštolem vděčně vyznati: »Milostí boží jsem,
co jsem !t
a) Posuďrne nejprve, jak milost pomáhající jest nám v díle
našeho vykoupení nápomocná. Ona člověka k tomu připravuje,
vznešený cíl a povolání člověku před oči staví, na Boha Stvořitele
a Pána veškerenstva upozorňuje, jeho ctíti, jeho vůli plniti po
bádá, před urážkami jeho varuje. co dobré jest, poznávati dává a
k tomu povzbuzuje i sílí-: tak připravuje člověka, aby schopným
se stal přijmouti i milost posvěcující. A když tuto člověk ob
držel, udržuje ho milost pomáhající v dobrém úmyslu jeho, vede
ho na cestě spravedlnosti, aby v dobrém prospíval a k dokona
losti dospěl, by v milosti posvěcující setrval a skutky záslužné
konal.: (Katechismus)
,
Pozorujme divotvorné, spásonosné působení milosti pomáhající
na onom setníku Kamelz'aviv Cesarejí. Písmo svaté samo dává mu
svědectví, že byl nábožný a bohabojný se vším domem svým,
čině mnohé almužny lidu a modle se Bohu vždycky. 82, 102.
Táži se, co bývalého pohana přivedlo na tuto cestu a k životu,
jenž obliby došel u Boha, takže skrze anděla i prostředek
k ospravedlnění mu oznámiti dal? Byla to milost pomáhající, to
nadpřirozené světlo, které osvítilo rozum jeho, aby co dobré, šle
chetné a bohulibé poznal; byla to ta nadpřirozená pomoc, která
jeho vůli pohnula, že pro dobré se rozhodl, šlechetné skutky
konal a k pokynutí božímu Petra vyhledal a skrze něho ospra
vedlnění přijal. Co by však bylo z Kornelia bez milosti boží?
V bludu pohanském byl by zahynul. jak veliké jest tedy ospra
vedlnění duše člověka, tak velikou cenu má milost pomáhající,
která ji připravuje.
A chcete-li slyšeti jiný příklad zázračného, požehnaného
působení milosti pomáhající, sprovázejte v duchu onoho zarputi
lého nepřítele Kristova Šavla, který dychtě po vraždě učedníků
Páně, spěchal k Damašku, aby tam křesťany schytal a svázané
do ]erusalema dovlekl. A hle tu před Damaškem ozvala se k němu
milost pomáhající v hlasu ježíšově. »Savle, Savle, proč se mně
protivíšřc A jaký to náhlý obrat v duši Savlově. Třes'a se a
žasna volá: »Pane; co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň
a jdi do města a tam tobě bude povědíno, co činiti máš. Sk. ap.
5, 4—7. A poslechl avel; po tři dni tam v kajícnosti na mo—
dlitbách a postu trávil, až poslal k němu Pán Ježíš sluhu svého
Ananiáše, aby ho pokřtil, že on jest nádobou vyvolenou Co uči
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nilo z odpůrce Kristova nádobu vyvolenou? Co přeměnilo zuři
vého Šavla v kajícího, obětavého Pavla? Byla to milost pomáha
jící. Nuže chápete cenu milosti nadpřirozené, která takovou pře
měnu včlověku způsobiti, znepřítele božího oddaného služebníka uči
niti může? Cena duše, tot cena milosti, která ji Bohu získává
A proto když tento vyvolený apoštol Páně lekal se svého veli
kého úkolu, který mu Pán určil a prosil za sproštění jeho, an se
k tomu dosti silným necítil, co odpověděl mu Pán Ježíš? »Dosti
máš na mé milosti.c A tato milost skutečně divy vykonalavpů
sobení sv. apoštola, který však nepřičítal z toho sobě zásluhy,
ale vděčně vyznal: »Mílostí boží jsem, co jsem-. Nuže chápete
velikou cenu milosti pomáhající?

b) A co říci mám omilostz'powěcující? jestli milost pomá
hající nás k Bohu volá, tato v nejužší spojení sBohem nás uvádí;
jestli ona před hříchem nás chrání. tato duši naši svatou a Bohu
milou činí; jestli ona nám pomoc a požehnání boží získává, tato
lásku otcovskou nám zaopatřuje, z nás dítky boží a dědice krá
lovství nebeského činí. Ano tato milost posvěcující jest to, která
duši člověka pro Boha úplně získává, Bohu jako obět ji zasvě
cuje. Ona uskutečňuje přislíbení ježíšovo, že duši takové vyprosí
Duch sv. Ducha pravdy, Ducha milosti a že Otec nebeský bude
ji milovati a vrchol všeho štěstí: »k němu přijdeme a příbytek
u něho učinímec. ]an 14, 23. Nuže chápete velikou cenu milosti
posvěcující, která blažeností nadpřirozenou naplňuje duši naši?
jen poněkud zakusiti dal Kristus ježíš učedníkům na hoře Tábor
tu blaženost, a učedníci zříkali se hned celého světa a toužebně
si přáli tam zůstati stále pravíce: »Pane, dobřejest nám zde býti.:
A přece to bylo jen nedokonalé nastínění oné blaženosti, kterou
připravuje nám milost posvěcující v nebesích, o níž dokládá sv.
apoštol, že ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce
lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují. I. Kor.
2, 9. A tak cena nebe, tot i cena milosti posvěcující, která nám
nebe získává.
Právem pln vděčnosti a úcty volá žalmista Páně: >Podivný
jest Bůh v svatých svých, Zalm 77, 36, kterážto slova vykládaje
sv. Bernard dí: »Ne toliko proto podivný jest Bůh v svatých
svých, že je v nebi k slávě a panování povýšil, ale obzvláště
proto, že je na zemi milostí svou podporovalaposvětil.: Atěchto
podivuhodných účinků všichni my účastní se státi můžemeimáme.
Nebo všem nám nabízí Bůh milost svou a tou milostí chce nás
učiniti bohatél slavné i šťastné, z čehož právě vysvítá veliká cena
její, jak i sv. ap. Pavel dotvrzuje řka: »Sláva naše tato jest, svě—
dectví svědomí našeho, že . . . v milosti boží obcovali jsme na
tomto světě. II. Kor. 1, 12. Tou milostí stali jsme se svatými,
dítkami božími a dědici království nebeského; tato milost nad
přirozená posvěcuje všechno naše chtění, činění i jednání, že milé
a záslužné stává se před Bohem a odměněno bývá nebem. Č), ve
liká zajisté jest cena milosti boží a nic na světě se jí nevyrovná.
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jak vysoko vyniká nebe nad zemí, tak převyšuje milost boží
všechny statky a poklady pozemské.
2, Však právě tato veliká cena milosti boží dává i poznati
nám, jak veliká, nebezpečnáana uenahmdz'telná jest ztráta její.
Pravím »ztrátac; neboť Bůh, jenž v milosrdenství svém každému
rozumnému tvoru nabízí milost nadpřirozenou neodňal tuto pra
rodičům i celému pokolení lidskému; o tu připravili se lidé sami
vinou svou. A jak veliké neštěstí za sebou táhla tato zaviněná
ztráta, poznáte z některých příkladů.
Vzpomeňte na bratrovraha Kaina, který zločinem svým
o milost boží se připravil a kletbu jeho na sebe svolal. Ioznámil
mu Bůh hrozný úč-nek ztráty milosti své řka: »Zlořečený budeš
na zemi; když budeš vzdělávati ji, nebude tobě dávali užitku:
tulákem a poběhlíkem budeš na zemi. I. Mojž. 4, 11. 12. Může-li
býti většího neštěstí pro člověka na zemi? Zlořečenství čili kletba
boží stíhá jej, požehnání boží jest mu odňato, ustrašující svědomí
pronásleduje ho, že nemá nikde stání, nikde pokoje. Pocítil Kain
tu hroznou ztrátu milosti boží a téměř zdrcen zvolal: »Hle vy
háníš mne od tváře země a od tváře tvé krýti se budu.: I. Mojž.
4, 14. Pozorujte hrozné následky ztráty milosti boží. Spojení
s Bohem tu přetrženo. Duše lidská, to dechnutí boží, nemůže
jinde a jinak dojíti svého ukojení, svého štěstí leč jedině ve spo
jení s Bohem. Ztratil-li však člověk hříchem milost boží, ta tam
jest pojednou společnost s Bohem a tudíž i všechen klid duše;
svědomí počne dělati výčitky a duše ustrašená s hrůzou vyznati
musí s Kainem: »Vyhnal mne Bůh od tváře svéřc Může-li býti
vyhnanství trpčího, hroznějšího? Dítě nezdárné, od otce vyhnané,
cítí se nešťastným, ale přece snad najde kdes útrpnosti u lidí;
kde ale, u koho nalezne zatvrzelec soustrasti a přispění? Anděl
strážný ho opouští, lidé spravedliví se mu vyhýbají a kdo vtírá
se mu za společníka? Nepřítel boží, ďábel, a jeho nadhončí mezi
lidmi, nevěrci a spustlíci. V takové společnosti jaký může býti
život, leč nanejvýš nešťastný. »Zlořečený budeš na zemil- zní mu
stále v uších ta klatba boží; ovšem vždyt zlořečeným prohlášen
od Boha i ten pekelný jeho společník, a tak jen kletba a zlořečení
provází vše, co z vnuknutí jeho člověk činí. A koná-li snad něco
dobrého, byt bychom to jako kacíř Vikleřf a ostatní reformátoři
za hřích neprohlašovali, nemá to přece obliby a zásluh před
Bohem, poněvadž není to konáno s milostí boží a požehnání boží
na tom nespočívá, poněvadž sám Pán Ježíš řekl, že bez něho a
jeho milosti nemůže nikdo co prospěšného a záslužného pro nebe
činiti. — Však ztráta milosti boží působí záhubně i na všecky
zásluhy, kterých si byl člověk v předešlém životě spravedlivém
získal. Jako mráz květinu tak ničí hřích květ dobrých skutků
a prorok Ezechiel dí: .Na žádné spravedlnosti jeho, které byl
činil, nebude pamatováno. E:. 18. 24. A jak týrá svůdce pekelný
duši svedenou! Jako v temné komůrce a v samovazbě, která pro
zločince určena bývá ve výroční den jeho zločinu, drží stále duši
nešťastnou, děsí ji pohrůžkami, straší soudem a trestem božím,
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s úšklebkem pak předstírá mu svou moc nad ním: Jsi můj otrok
a byt bys jako Kain stal se poběhlíkem, mně neutečeš, v pekle
jest podíl tvůj! Hle takové jsou následky ztráty milosti boží v ži
votě pozemském; a jakou může nešťastník ten čekat budoucnost?
Sv. ap. Pavel odpovídá, že >pokuty věčné trpěti bude vzahynutí
od tváře Páně-. II. Tes. 1, 9.
Jiný odstrašující příklad nebezpečné ztráty milosti boží vi
díme na bývalém učedníku Ježíšovu, zrádném _?z'dáši.Nejste čistí
všichni — jeden z vás mne zradí, dával výstrahu Pán Ježíš při
poslední večeři: Zdali mne to myslíš, Pane? A i když Pán Ježíš
dal mu na srozuměnou, že zná jeho černé zámysly, neustoupil
od toho. Odmítl od sebe milost výstražnou, varující. Odešel k fa
riseům, aby Krista zradil, a jak Písmo dí, »vešel do něho ďábelc.
Zmocnil se ho docela; podnítil lakotnost jeho úplatkem farisej
ským, zaslepil jeho rozvahu, ovládl jeho vůli a zlomyslnost. ďábel
ská nyní naplnila celou duši jeho. Marně domlouval mu božský
Mistr ještě naposled v zahradě getsemanské: »Příteli, nač jsi přišel?
Políbením zrazuješ Syna člověka?: Jidáše nepohnulo ani toto la
skavé dojemné napomenutí. Pobrdl veškerou milostí i poslední
chvíli mu nabízenou; zůstal zatvrzelým a proto Pán Ježíš od něho
se odvrátil. Co ale musí se státi s takovým člověkem, od něhož
božský Vykupitel se odvrátí? Neštastník takový ztracen na věky!
Netrvalo dlouho a Jerusalemem se roznesla zpráva: Jidáš, bývalý
učedník Ježíšův, se oběsili Toť konec zoufalce, jenž milostí boží
pohrdl. A což pravím konec? Ach kdyby to byl úplný konec;
ale to bylo jen nešťastné zakončení časného života, a co násle—
dovalo potom? Sv. Petr osvícen Duchem sv. oznámil při volbě
nového apoštola ortel nad Jidášem řka, že vypadnuv z milosti
plného povolání svého, totiž apoštolství, odešel na místo své —
místo věčného zatracení. Sk. ap. 1, 25. Toť následek ztráty mi
losti božíl
Nuže táži se: může-li býti hroznější ztráty, děsnějšího ne
štěstí nad ztrátu milosti boží? A kdy a jak nastává tato pohroma?
Pokud člověk na světě, neustává Bůh volati ho k sobě, povzbu
zovati ku pokání, nabízeti mu milost svou; odmítal-li však kdo
tuto milost v nekajícnosti až do smrti, pak stihne ho pokuta po
slední, z níž není vysvobození. Pokutu onu vyjádřil prorok Eze—
chie' slovy: »Duše, která hřeší, zemře,: 18, 20, a to smrtí věčnou.
A jakou dá, člověk výměnu za duši svou? Mat. 15, 26, táže
se Kristus Ježíš. a nikdo z nás neumí na to odpověděti. Duši
ztracenou nahraditi nelze. Ano jak veliká cena milosti boží, tak
ohromná a nenahraditelná jeií ztráta.
Jen dvakrát vypravuje Písmo sv. 0 Pánu Ježíši, že zaplakal:
jednou byly to slzy lásky a po druhé slzy hrůzy; ale jedny i druhé
platily nesmrtelné duši lidské. Zaplakal nad časnou smrtí Laza
rovou, protože ho miloval a povolal z lásky k němu a k jeho
sestrám duši Lazarovu z věčnosti, aby opět s tělem se spojila
k novému životu. To jest obraz,duše z hříchu opět k životu
kajícímu, šlechetnému probuzené. O kéž by ty slzy Ježíšovy po
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hnuly i nás, pokud ,v životě tomto trváme, abychom ztracenou
milost kaiícností opět si získati hleděli. Zůstaly-li by slzy milují
cího Ježíše marné pro nás, pak zalkal by slzami, jež prolil nad
zatvrzelým Jerusalemem a jako tehdáž k oněm, kteří milostí boží
pohrdli, tak musil by zvolati ik nám: O duše nekající! Kolikráte
chtěl jsem vás shromážditi, jako slepice shromažďuje kuřátka svá,
ale nechtěly jste. Proto zanechá se vám dům váš pustý. Duše bez
milosti boží. tot dům pustý, dům hrůzy, nad nímž vznáší se kletba
boží. A jaký osud čeká duši takovou? Přečtěte si v Písmě sv., co
Pán Ježíš s pláčem předpověděl o zatvrzelém Jerusalemu a poznáte
co čeká duši, která připravila se o milost boží. A výslovně se dí.
že Pán Ježíš o tom mluví s pláčem; nebo líto jest mu duší těch
nešťastných O kéž by nikdy nemusil tak plakati nad námi Kristus
Spasitel náš. Pokud čas, uvažte cenu milosti boží. chopte se jí.
pracujte s ní, použijte jí ku spasení svému Každému necht stále
v uších zní slova povědomé vám písně: Jenom jednu duši máš,
tu-li ztratíš, vše ztraceno máš.: Použijme zvláště tohoto času ka
jícího, kdež nám církev sv. jménem Ježíše Krista nabízí milost
boží ku spasení našemu, aby snad nestihla nás pohrůžka, kterou
učinil druhdy Kristus Pán zatvrzelcům farisejským řka: »Budete
mne hledati, ale nenaleznete.: Jan 7, 24.
*

*

*

Pokud Pán Ježíš viditelně na světě obcoval, zástupové hrnuli
se za ním, jak i dnešní sv. evangelium připomíná, »nebo viděli
divy, které činil nad těmi, kteří nemocní byli:. Jan 6, 2. Pohnuti
byli tedy zázračným uzdravováním tělesně nemocných; a což ty
divy, jež činí Pán Ježíš nad těmi, kteří podle duše se roznemohli,
jsou méně obdivuhodny? »Což jest více„říci vstaň a chod, čili
říci odpouštějí se tobě hříchové tvojiřc O zbožní křesťané, kteří
cítíte, že churaví duše vaše, že potřebuje léku duchovního, utecte
se k tomu lékaři nebeskému, k lékaři duší svých. Proste ho za
ten lék nadpřirozený — milost boží — kterým byste ve sv. po
kání došli ospravedlnění, očištění a posvěcení a pak jako synové
zaslíbení přistoupiti mohli k stolu Páně a přijali pokrm nebeský
ku spáse duší svých. Končím proto slovy sv. apoštola národů:
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s duchem vaším. Amen.
Gal

6, 18.

7'-Fr.

Valmont.

Neděle lV. postní.
VII. a vm. štace.
Tentot jest prorok, který přijíti má na
svět. Ev.

Evangelium dnešní a štace vkřížové cestě ukazují nám, jak
lehce se člověk ve svém soudu mýlí a pak mnoho podléhá vlivům
zevnějším.
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Když nosili apoštolé plné koše chleba skrze řady mužů, žen
a dětí, když sbírali pozůstalých drobtů stokráte více než byly ony
chleby, „jež mládeneček Pánu ježíši vložil na klín, chtěli jej míti
nejen za proroka, ale i za krále. Ale když Spasitel se nám uka
zuje bez chleba, bez slávy, tu jej nemáme již za proroka. který
měl přijíti s nebe, ale vyvrháme jej ze srdce svého. Na 7. štaci
Ježíš po druhé pod křížem klesá a na 8. štaci ženy již pouhy'm
pohledem na něj k lítostivému pláči pohnuty jsou. Ke všem změ
nám jest člověk nakloněn spíše než ku změně vlastního života.
Rozmnožený chléb naplnil všechny radostí a naději, ale více je
táhl chléb než slovo Páně. Zeny pohnuty byly k pláči, ale není
jisto zda všechny ku polepšení.
K veselí člověk se lehounce přemluv/iti dá, tížeji ku soucitu
a pláči, ale nejtížeji ku polepšení. Pán Ježíš uprostřed nás ve
velebné svátosti -— sdílí \dále tytéž osudy, které sdílel v těle vi
ditelném. O tom dnes budeme rozjímati.

Pojednání.
Králem jej chtěli učiniti ne proto, že božskou věcjim mluvil,
že jim pravdu hlásal, — a pravda jest cesta života — ale že
chléb rozmnožil. I druhý den sešel se zástup lidu ku Pánu apro
hlížel Pán srdce jejich řka: Amen, amen pravím vám, hledáte
mne ne proto, že jste viděli divy, ale že jste jedlí z chlebů a
nasycení jste. Pracujte o pokrm ne o ten, který hyne, ale který
zůstává k životu věčnému, jejž Syn člověka dá vám, neboť toho
zpečetil Bůh Otec. jan 6 21. Tedy chléb a ne pravda je táhla.
Prospěch více než víra táhne. fřak nestálé jest srdce lidské !
Sotva že opuštěn Pán, neznal se nikdo k němu, jehož chtěli
učiniti králem — neměl ani, kdo by mu kříž popozvedl. Koho chtěli,
aby jej vzali a udělali králem, vzali jej a vedli skrze bránu z města
ven, aby jej povýšili na kříž. Ano tak jedná srdce člověka ne
ustále! Co se nám líbí, to chceme udělati králem, ale co jest
nám protivné, byť to sám Kristus Pán byl, chceme dáti na kříž.
Ono nasycení chleby bylo obrazem svátosti oltářní, která
jest chlebem nehynoucím. Znáte sami dobře, jak jednávají lidé.
Při některé pobožnosti nechybí ani vlažný křesťan, na př. popelec,
líbání sv. kříže na velký pátek, ale při líbání či lépe řečeno při
přijímání svátosti oltářní mnohý schází, mnohý otálí.
On jest, kterýž s nebe má přijíti na svět — prorok — ale
lidé chtí věřiti jen to, co se jim líbí aneb co prospívá — že na
sycení jsou, ale ne co jim — prorok mluví.
.
Jakmile jest něco z řeči jeho proti srsti, hned s ním na kříž
— ven s ním z města. Naše svědomí v nás, náš prorok boží
v nás — hlas boží má podobný osud s námi jako Pán ježíš. Co
se nám líbí, to děláme, co jest proti naší chuti, toho se zbavíme.
Vyvržen byl Pán z města, v němž tolik divů konal, 2 brány
vyveden, kterou se ubíral slavně. Duše lidská jest jako brána
jerusalemská, srdce naše jest jako cesta křížová. Po ní se béře
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Pán slavně ku sv. přijímání a za několik dní zase jest vyvržen
ven z brány srdce našeho, nebot není nám po chuti. Opět aopět
se vrací člověk ku starému zvyku svému hříšnému — jako
se vrací pes ku svému vývratku. Kdo spočte ony pády duší
lidských?
Vyvržen bývá Spasitel ven z města — v němž kraloval.
Za dob bludů různých — kdy lživí proroci zkroutili slovo boží
— také velebnou svátost z chrámu vyvrhli.
Náš slavný chrám svatovítský v Praze byl svědkem, jak ve
třelí lžiproroci protestantští v 17. věku — vyvrhli z chrámu pro
roka s nebe — vtěleného Syna božího. Ano tak vyvržen bývá
Spasitel i dnes — na leckterém místě a koutě světa křesťanského
a právě tak málo nalézá soustrasti a soucitu mezi svými jako
jí málo nalezl mezi souvěkovci. Na věrných duších jest odprošo
vati jej za všechny urážky jemu i dnes činěné. Kolik lidí jest,
kteří by nebyli jedli a nasycení byli Tělem Páně? Ale kolik jest
jich, že jej také v krátce vyvrhli ze srdce svého? Kristus Pán se
plazí takořka mezi námi, aby nás sytil a my umdléváme proná
sledováním jeho. Lassati sumus in via perditionis : umdleli jsme
na cestě hříchu.
Proto tolik trpěl, aby nás naučil ho milovat; nikdo neučí
lépe milovat jako ten, kdo pro někoho trpí
Každý kdož nedbá sv. svátostí, vyvrhává Spasitele z města,
jímž jest duše lidská. Tot k pláči výjev.
2. Když vedli Pána ——plakaly nad ním ženy milosrdenstvím
hnuty. Ale Spasitel vděčný byl sice za soustrast, ale poukazoval
je k užitečnějšímu pláči a sice nad syny svými. Když boží spra—
vedlnost žádá takou výplatu, jaký uloží trest těm, kdož se za
tvrdili. Jestli toto na zeleném se děje, co se díti bude na suchém?
jak lehce jest pohnut člověk k soucitu, ale jak těžko k lítosti.
Lehce uroní člověk slzu, ale těžko slzu nad hříchy, přece však
jest hřích příšera, že by nám oči přecházely, kdybychom ji viděli
v té podobě, v jaké jest před Pánem Bohem.
Sv. Augustin když studovával, čítal spisy starých básníků
o bojích, které opěvovali. Praví o sobě jak plakal dojat k slzám
čtením o smrti hrdiny Hektora aneb statečného Achilla, a do
dává; já ubohý nad Hektorem jsem plakal a sám jsem byl mrtvý
před Bohem. Slza jest vzácná, ale není každá stejně vzácná.
Slza nad hříchy jest tak vzácná perla, že za ni dostaneme celé
království. Kdo ví, že jedině slzami co pokání duši svou očistiti
můžeme, kdo by váhal získat onu drahou perlu ceny veliké.
Pravá lítost s nebe jest — jako pravda s nebe nám přinesena
byla Pánem ježíšem.
Kdo jest, kdo nemá nad čím by plakal? Ano i ta
kový člověk by měl plakati — litovati hříchů. jimiž ostatní
velebnost boží uráží. Kolik tu vlastních hříchů shledá člověk ve
svém životě a kolik jich vidí, jichž byl příčinou. Kristus Pán vy
zývá ženy, milosrdné to ženy ku pláči, lítosti nad sebou a jich
syny. Tak mluvil kolikráte Kristus Pán k našemu srdci a pudil
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je ku pokání, ku napravení života. Mýlíme se, domníváme-li se,
že pouhý cit, pouhá choutka ve zbožnosti jest již dostatečným
znamením ctnosti. Kde není nápravy, polepšení, tam není stopy
po lítosti, po pokání. Za to však jestli jsme byli tak šťastni, že
jsme odložili smrtelný hřích a třeba nám přichází na pamět mi
nulý život s četnými hříchy, léta poblouzení a vášně — nedejme
se mást, ale spoléhejme v milosrdenství boží, které chce jen obrácení
hříšníka a nic víc. Není žádného zahynutí, kteří jsou v Ježíši
Kristu živi, praví sv. ap. Pavel. To jest ten prorok, který s nebe
přijíti měl, aby žádný, kdož v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný.
Zbožnost neleží tak ve zbožných citech, povzdechu, slově,
jako ve spravedlivém skutku. Bože můj — kolik jest tu osob,
že žijí ve smrtelném hříchu léta a půl století a ústa jejich jsou
plna zbožných slov, a domnívají se, že již dosti udělali svými
slovy zbožnými. Byli a jsou osoby, které se modlí růženec vkapse
a v druhé kradený majetek — to není křesťanské. Byly osoby,
že nosily na krku křížek a v hrdlo lhaly — byly osoby, které
byly v neděli dopoledne v kostele a slyšely slovo boží a večer
byly na toulce, ach to není žádná zbožnost, toť jenom slupka bez
jádra, to jen nádoba bez obsahu, to jen larva ale ne živá tvář.
Obílený hrob.
Pán ]ežíš nesoudí dle tváře. Jak mnohý jest třeba u stolu
Páně a přijímá a srdce jeho může býti neobrácené. Kristus Pán
mezi námi kráčí, volá nás hlasem církve, hlasem svědomí, toť
také jest prorok jako prorok ]onáš v Ninive. ještě 40 dní aneb
40 let a to tělo, ve kterém jest duše tvá, vyvráceno bude, ne
budeš-li činiti pokání jako Ninivetští. Proto obrat se včas, ra
ději dřív, nejlépe hned. Amen.

Neděle V.postní.
Osvědčujme se hodni milosti boží, hledme siji zachovati aztra
cenou Opět získati.
Čím více krev Kristova . . . očisti svě—

domí naše od skutků mrtvých k slou
žení Bohu živému.

id. 9. 14.»

Ano krev Kristova — ta krvavá obět jeho na kříži získala
nám ospravedlnění, zasloužila spásu. Nikdo z lidí ani z andělů,
jak již jsem připomenul, nemohl za lidstvo dosti učiniti, je s Bohem
smířiti, jim milost získati, jedině vtělený'Syn boží. On podstoupil
pokutu za hřích — smrt, a vycedil za nás krev: přinesl obět sli.
tování za hříchy naše. A komu dostane se toho ospravedlnění ?
ježíš za všechny lidi umřel a Bůh všechny lidi spasiti chcea také
každému Duch sv. k tomu potřebnou milost nabízí; na nás jest,
abychom jí neodpírali, ale jí se horlivě chopili, zásluhy ]ežíše
Krista si přivlastnili a krví Beránka božího svědomí své očistilž
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od skutků mnohých k sloužení Bohu živému. ježíš Kristus nám
milost boží získal a církvi své pro všechny ji složil, ale žádnému
ji nevnucuje. Kdo jí pohrdá, od toho se odvrací. Vždyť i dnešní
sv. evangelium nám jest toho dokladem. Hlásal totiž Pán Ježíš
v chrámě veřejně božské učení své, nabízeje milost svou, anoina
Abrahama se odvolával, jak těšil se tento na vykoupení své a
radoval se z narození zaslíbeného Mesiáše. A jak zachovali se
k těm slovum ]ežíšovým fariseové a zákoníciř Cbápali kamení,
aby Ježíše kamenovali. Pohrdli nabízenou milostí aproto Pán Ježíš
skryl se před nimi a vyšel z chrámu. Jan 8, 46—55. Nuže co
nám činiti jest, aby Ježíš od nás neodcházel, nás neopustil, ale
vykoupení svého a své milosti nás účastny učinil? Na to odpovím
v dnešním rozjímání a ukáží, že musíme milosti boží osvědčit/i se
hodny, že musíme hledět ji si zachovati :; ztracenou opět získati.
Č) Duše sv., posvětiteli, pouč nás, jak bychom si počínati měli,
abychom si milost tvou zajistili.

Pojednání.
Poznali jsme, že milost boží jest dar, kterého bychom my
zásluhami svými nikdy si nedovedli získati, ale Bůh že nám jej
jako dobrý otec svým dítkám z milosrdenství svého dává. Ne—
patrné zajisté bývají zásluhy dítek nedospělých, ale otec přece
v lásce a péči své jim obstarává, co potřebují, a nad to ještě ob
darovává je dle toho, jak které dítě k němu poslušně a přítulně
se chová, čehož příklad viděli jsme na jo:efoviaostatních synech
]akubových. Bůh jest nejvýš moudrý asvrchovaně dobrotivý otec,
který sice pro všechny nás i bez našich zásluh milost svou chystá,
ale přece také ohled béře, jak kdo jeho milosti hoden jest. Nuže,
kterak owěa'čz'me se hodny milostí boží P
jakož první podmínku žádal k tomu Kristus Pán víru. Na
víru kladl vždy největší váhu a ode všech, kteří u něho pomoc
hledali, ji žádal a kde ji nalezl, chválil ji i odměňoval dokládaje,
že věřícím všechno jest možno dosáhnouti. Když pak učedníky
rozesílal do širého světa, spásu věčnou zaručil těm, kieříjim uvěří
a pokřtěni budou, Mat. 16, 16, kdežto nevěřícím židům vyhrožoval,
nebudou-li věřiti v něho, že zemrou v hříchu svém. ]an 8,
.
Proto také apoštolové všude a ode všech žádali víru, aby milosti
ospravedlnění došli a život měli ve jménu Ježíše Krista. jan 20,
31. jmenovitě pak sv. apoštol národů dotvrzuje, že spravedlnost
boží přichází skrze víru ježíše Krista, Řím. 3, 22, a spravedlivý
že živ jest z víry, Žid. 10, 38, bez víry ale že nelze se Bohu lí

biti. Zid. 11. 6.

Víra jest tedy první podmínka, chceme-li milost boží do
sáhnouti a dle slov sv. apoštola skrze víru máme přístup k mi
losti boží. Řím. 5, 2. Ovšem ale nesmí to býti jen víra mrtvá bez
skutků, s jakou spokojují se protestanté a kterou bych spíše jen
za pouhé prázdné heslo (frási) vyhlásiti si troufal. Vidíme také,
kam protestanté se svou mrtvou vírou došli — až k úplnému
Rádce duchovní.
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odpadnutí od Krista, od Boha. Pod heslem pryč od Říma ver—
bují odpadlíky od církve katolické za jidášských několik marek;
víru od nich již ani nežádají. Podobají se zrovna oněm fariseům
za časů Pána ježíše. kteří nazývali sice Abrahama otcem svým,
ale víru jeho neměli, pročež nestali se hodni milosti boží. Pán
ježíš skryl se před nimi. Podmínkou milosti jest víra živá »která
skrze lásku působí.: Gal. 5, 6.
Abychom milosti boží hodnými se stali, musíme se _takařiti
a uznati nedostatečnost svou. Cím medle získala si ta chudá dívka
v Nazaretu té veliké přednosti, že Bůh zkrze jednoho z prvních
andělů svých ji pozdraviti dal jako milosti plnou? Byla to její
pokora, v které netroufala si více o sobě vyznati, než že je dívka
Páně. Ano jako pýcha se Bohu protiví, tak zase pokorným dává
milost svou I. Pet. 5, 5. Uznejme v pokoře a kajícnosti nedosta
tečnost svou a Bůh srdcem pokorným a zkroušeným nezhrdne.
Zalm, 50, 19. Sám ježíš Kristus velebí za to Otce nebeského, že
maličké čili pokorné vyznamenává před těmi, kteří domnělou
moudrostí svou se pyšní. Mat. 11, 25. Málo jest zajisté toho, čim
mohli bychom honositi se jako zásluhami svými a proto radí sám
Pán ježlš: Učiníte—livšecko, co vám přikázáno jest, rcete: Slu—
žebníci neužiteční jsme, což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme.
Luk. 7, 10. A sv. jeho apoštol s pokorou doznává: Ne že bychom
dostatečni byli, mysliti něco sami ze sebe jakožto sami ze sebe,
ale dostatečnost naše jest z Boha. II. Kor. 3, 5. A jak milá jest
taková kající pokora Pánu Ježíši, ukázal, když onen setník, žádaje
za uzdravení svého služebníka, neuznal se v pokoře hodným, aby
P.ježíš vešel pod střechu jeho nejen že ho pochválil, ale ochotně i vy
slyšel prosbu jeho. Mat. 8, 6—13.Milostí svoutedy odměňuje Bůh srdce
pokorné věren slibu svému, že »kdo se ponižuje bude povýšenc.
Mat. 23, 22.
Musíme ale také i touhu po milortz'óožz'awědčowtz aza m"
vraucgzěprosili; »blízek jest zajisté Hospodin všem, kteří vzývají
ho.: Zalm. 124, 18. A jako sám ]ežíš Kristus nikdy neodmítal
ty, kteří s důvěrou k němu se utíkali, tak i ujistil nás o dobro
tivé ochotě Otce nebeského k udělení potřebných milostí řka:
»Dá Otec váš nebeský Ducha dobrého těm, kteří ho prosí-. Luk.
11. 13. Vybízel proto důtklivě k vytrvalé, důvěrné modlitbě, ojejíž
vyslyšení ubezpečil řka: »Proste a bude vám dáno, hledejte a
naleznete, tlucte a bude vám otevřeno-. Mat. 7, 7. A zajisté na
tisíce zbožných prosebníků přesvědčilo se otom, že pomoc a
milost boží vyprositi lze. Sv. Terezie výslovně přiznává, že mo—
dlitba byla jí dveřmi i cestou ke všem těm velikým milostem,
jichž Bůh jí uděliti ráčil a dokládá: »ó kéž bychom těch dveří
nikdy nezavírali; nebo nevím, kudy by nám potom Bůh posílal
milosti své.c A jako sebe tak doporoučejme i své milé a drahé
dobrotě a prozřetelnosti boží. Ovšem že prOSpěje nám, vyprositi
si i přímluvu našich přátel v nebi, zvláště sv."patronů našich, by
nedali zahynouti nám ni budoucím. O zkuste to jen vy matky a
proste za milost pro dítky své. Sv. Monika vyprosila milosti po
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třebné pro syna svého Augustina, který již na cestě zhoubné se
ocítil. Bůh ji vyslyšel a sv. Monika takřka znova zrodila syna
svého a to pro nebe.
jelikož milost boží jest dar svrchované lásky a dobroty boží
zásluhami Ježíše Krista, Spasitele našeho, nám získaný, musíme
také osvědčiti svou vděčnost a svou přičinlivost, daru toho nad
přirozeného k svému spasení použiti; především pak musíme se
daru talzo vděčně uchopíti. Urážkou zajisté bylo by pro dobro
dince, kdyby obdarovaný nechal dar mu udělený nevšimavě le
žeti. Bůh, jenž nejlépe ví, co by nám prospělo, každé příležitosti
POUŽÍVŠ,aby nám potřebné milosti nabídl. Nabízí pak milost po
máhající v neskonalé lásce své každému člověku, at spravedli
vému, neb hříšníku; hříšníku, aby se k Bohu obrátil, spravedli
vému, aby v milosti posvěcující setrval a skutky záslužné konal
(Katechism). Ano taková jesti dobrota našeho Spasitele, že dle
zjevení sv. Jana stojí u dveří (srdce našeho) a tluče. I slibuje:
»Jestli kdo uslyší hlas můj a otevře mi dveře, vejdut k němu a
budu s ním večeřeti a on se mnou,< Zjev. 3, 10, čili učiním ho
účastna všech svých milostí. ó nezavírejme tedy před Ježíšem
srdce své, ale naslouchejme ochotně hlasu, kterým volá nás.
A kterak volá nás? Snad spasitelnou myšlenkou, která kmitne
hlavou naší jako druhdy, když Zacheus přál si poznati Ježíše,
aneb když Pán laskavě promluvil k němu: Sestup rychle, neb
v domě tvém musím zůstati. Jest to snad hlas svědomí, které vý
čitky činí nám jako Samaritánce pro předešlý pohoršlivý život
její. Jest to vnitřní hlas, který jako druhdy Savla do Damašku,
tak nás ke zpovědnici posílá, že tam nám povědí, co bychom či—
niti měli. Jest to snad utrpení, neštěstí, které na nás dopouští
Bůh, abychom na něho nezapomínali. Ano takovým a podobným
způsobem volá nás Bůh k sobě, jako druhdy povolával Pán Ježíš
učedníky říkaje: Pojďte za mnou! A oni opustivše vše ihned šli
za ním. Takovou ochotu žádá i od nás Kristus Ježíš. — Milost
pomáhající jest, jak jsme slyšeli, dar na čas poskytnutý; kéž
bychom toho času nepropásli, aby pak neplatila pohrůžka Syna
božího i nám jako židům, kterým proto, že nechtěli poznati času
navštívení svého, řekla: Odňato bude od vás království boží a bude
dáno lidem přinášejícím užitky jeho. Mat. 21, 43.
A jako milost pomáhající tak i milost posvěcující nabízí Bůh
všem lidem, poněvadž chce, aby všichni lidé spaseni byli; ale
ovšem i tu žádá ochotu a srdce láskou k Bohu roznícené, jaké
přinesla Pánu Ježíši Maří Magdalena, pročež itaké odůvodnil
ospravedlnění její jako odměnu za to, aže milovala mnoho: a
nazval to stránkou, která nebude odňata od ní. 0 kéž bychom
my chopili se milosti boží tak jako sv. Maří Magdalena.
Však již připomenul jsem vám, že milost boží sama spasení
našeho nepůsobí, ale že musíme : m' spolupůsobitz'.
Pamatujte na slova sv. Augustina: >Ani ona milost sama,
ani člověk sám, ale milost s ním působí jeho spasení.< Hospodář
nebeský posílá nás na vinici svou a slibuje, co bude spravedli.
*
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vého, že dá nám. Bůh každému potřebnou milost udílí, ale chce,
abychom s ní pracovali na spasení svém. Měli bychom snad na
to nechati dojít, aby vytýkati nám musil: Co tu stojíte, celý den
zahálejíce? Měli bychom nechat uplynouti den života svého bez
užitku, bez konání povinností, bez použití milosti boží k svému
spasení? Slyšme důtklivé napomínání sv. apoštola národů: »Viztež,
abyste milosti boží nadarmo nepřijímali. II. Kor. 6, 1. Či měli
bychom jednati tak, jak oni vinaři, kterým odevzdal pán vinici
upravenou a vším potřebným opatřenou, aby v ní pracovali a
svým časem užitek z ní mu odváděli? Ale co učinili oni? Služeb
níky, kteří pro ovoce přišli, pobili a naposledy vztábli vražedné
ruce své i proti synu hospodářovu, budoucímu dědici. jak naložil
hospodář s těmi vražedníky, snadno se dovtípíte. ó kéž by ta
krev Krista Syna božího neobviňovala nás, ale >kéž dle slov sv.
apoštola očistí svědomí naše od skutků mrtvých k sloužení Bohu

živému le
Svým horlivým spolupůsobením můžeme si milost boží z'roz
mnažz'ti, an Bůh, uzří-li naši horlivost, i mocnějších prostředků a

hojnější pomoci nám poskytne. Pánježíš přirovnal milost boží
k hřivnám, které jak v podobenství uvádí, rozdělil pán svým slu
žebníkům podle možnosti čili podle způsobilosti a horlivosti je
jich, jednomu pět, druhému dvě a jinému jednu. Podobenstvím
tím vyvrácena jest mylné učení Lutherovo, že Spravedlnost jest
u všech stejná; a potvrzena pravda sněmem tridentským hájená,
»že ospravedlnění býváme přijímajíce spravedlnost jeden každý
podle své míry, kterou Duch sv. rozdílí jednotlivcům jak chce a
podle vlastní každého způsobilosti a součinnosti. Sess. 6, 1. 7.
Ovšem že dárce nebeský vyžádá si jednou účet, jak jsme s mi
lostí svěřenou působili, jak naznačil Kristus Pán v podobenství,
uváděje, že hospodář, vrátiv se z ciziny, žádal od služebníků úroky
z hřiven svěřených. Vykázali se všichni, co který z nich vytěžil,
až na onoho, který byl dostal jen jednu hřivnu, a ji bez užitku
ležeti nechal. A jak naložil s ním pán jeho?
Hřivnu mu vzal, jeho vsaditi dal do žaláře ahřivnu odevzdal
tomu, který hřivnami svými vytěžil jiných pět. Udiveni nad tím
připomínali ostatní služebníci, že má již deset hřiven. Ale co od—
pověděl hospodář? »Každému, kdo má hřivny (a s nimi těží),
bude přidáno a bude hojně míti.: Mat. 25, 15- 29. Musíme tedy
přičiniti se, abychom si milost boží nejen zachovali ale rozmno
žili, k čemuž i sv. apoštol národů vybízí, aby každý přičinil se
dojíti darů lepších.< I. Kor. 13, 31.
Poznali jsme milost boží jako dar nadpřirozený, jenž má
vysokou cenu a ku spasení nám nevyhnutelně potřebný jest, tak
že bez milosti boží nikdo, ba ani dítě blaženosti věčné dojíti ne
může. Proto právě uznati jsme musili ztrátu milosti boží za ztrátu
největší, nejnebezpečnější. A což tedy lidé, kteří milost boží ztra
tili, nemají již žádné naděje? Bůh nejvýš milosrdný a shovívavý
odpovídá na to sám ústy proroka Ezechiela: » ivt jsem já: ne
chci smrti bezbožného, ale aby se obrátil bezbožný od cesty své
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a živ byl,: 33, 11; a sv. Petr, jemuž dány byly klíče království
nebeského, dodává hříšníkům důvěry, že Bůh trpělivě čeká na
hříšníky, aby ku pokání; se obrátili. II. Pet. 3, 9. Nuže, co jest
nám činiti, abychom ztracenou milost opět získali?
Pán Ježíš, jenž nám milost boží zasloužil a vcírkvi své kna
šemu spasení složil, dává nám k tomu radu a ukazuje příklad
na synu marnotratném. Luk. 15, 11—32. Těžce urazil tento lásku
a dobrotu otcovu svou nevděčností, když vzdor výstrahám a
prosbám otce tak dobrotivého opustil dům otcovský, aby se zlými
společníky vydal se do světa. V prostopášnosti promrhal podíl
svůj, falešní společníci ho zrádně opustili, a tu teprv uprostřed
bídy a opuštěnosti své počíná vzpomínati na otce, k němuž tak
nevděčně se zachoval, počíná poznávati pobloudilost svou a svě
domí trpkými výčitkami mu domlouvá: Tys sám vinen bídou a
neštěstím svým. Toť obraz hříšníka, jenž od Boha se odvrátil a
milost jeho ztratil. Kéž by se synem marnotratným uvážil bídný
stav duše své a svědomitě se pídil po příčině toho. Nebo to jest
první krok k tomu, chce-li milosti boží dojíti: poznati a uznati musí
hříšnost :; provinění své.
h sám hlasem svědomí mu to předstírá. I v duši syna
marnotratného ozval se tento hlas. »jak mnoho nájemníků vdomě
otce mého má hojnost chleba,já pak zde hynu hlademlc Izastesklo
se mu po domu otcovském; však svědomí ho obviňuje, že sám péčí
otcovskou pohrdl a že by si nezasloužil, aby otec k němu se hlásil.
Tato výčitka bolestně dotkla se srdce jeho; on s vědomím viny
spojuje i lítost nad nevděčností svou asúmyslem kpolepšení roz—
hoduje se: »Vstanu a půjdu k otci svému.: Atoť druhá nezbytná
podmínka k získání si milosti ztracené: lítost :; úmysl ,čpolepšení.
Nazval jsem to podmínkou nezbytnou; nebot bez lítosti, co svět
světem stojí, nedosáhl žádný provinilec odpuštění a milosrdenství, ale
lítost vytrhuje nás z náruči pekla a otvírá nám nebe. Sv. Aug.
At tedy kacíři neviní rouhavě Boha, že ]idášovi byla milost po
třebná odepřena. Zdali Ježíš Kristus svým láskyplným domlou
váním v zahradě getsemanské nesnažil se vzbuditi lítost v srdci
jeho? Ale Jidáš zůstal zatvrzelým a proto sám o milost boží se
připravil. »A tak hynou zlí, dotvrzuje sněm valentinský III. r. 855,
ne proto, že by dobrými byli se státi nemohli, ale že dobrými
býti nechtěli.: Syn marnotratný co si umínil, hned také vykonal.
Vstav navrátil se k otci svémua padna před ním na kolena zvolal:
»Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou: již nejsem hoden
slouti tvým synem.: Tak kajícně vyznati se musíme imyz/zřz'c/zů
svých a Miláček Páně ujišťuje: »Vyznáme-li hříchy své, věrný
jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy naše a očistil
nás od všeliké nepravosti.: I. Jan 1. Ano kající, zkroušená zpověď
jest prostedek, který Pán Ježíš k našemu ospravedlnění usta
novil a který církev sv. podle vůle božského zakladatele nejen
doporoučí, ale v čase velikonočním za povinnost ukládá všem
pravým katolickým křesťanům. A vizme, jak přijal otec kají—
cího syna.
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Pán Ježíš vypravuje, že otec milosrdenstvím hnut jsa, přiběhl
padna na šíji jeho a políbil ho. Nečekal tedy ani na odprošení,
spěchal s odpuštěním; láska otcovská přijímá syna na milost, ob
jímá ho.
Tak ochoten k odpuštění pravému kajícníku jest i Otec
nebeský.
jako synu marnotratnému dal otec přinésti roucho první,
prsten a obuv, tak obléká Otec nebebeský kajícníka v roucho
milosti. posvěcující, přijímá od něho slib vděčnosti a lásky a na
bízí mu milost pomáhající, aby nadále kráčel cestou spravedl
nosti křesťanské, cestou přikázání božích Přijímá kajícníka opět
za dítě své a svolává přátele své, anděly nebeské. aby těšili se
s ním, že syn, který byl mrtev, opět ožil a získán jest pro krá
lovství nebeské.
»I jest radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím
větší, nežli nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří nepotřebují
pokání.: Luk. 15. 7.
Podobenstvím tímto poučil nás Kristus ježíš, že milosrdenství
boží větší jest než hříchové naši, že žádný hříšník nemuší zou
fati nad sebou; ale bude-li chtíti, že získati může opět milost
ztracenou. O tom mnohé máme doklady. Těžce poklesla Magda—
lena a Pán Ježíš na milost ji přijal; těžce prohřešil se Petr aPán
]ežlš pohledem svým ku pokání ho volal a spolu i odpuštění
mu zvěstoval. Těžce pobloudil Augustin a Bůh mu skrze svatého
Ambrože ukázal cestu k získání milosti ztracené. Ano tísíceré
doklady dotvrzují slova sv. Tomáše Akvinského, že »nepřestává
Bůh sladkým své milosti paprskem na dvířka srdce hříšníkova
tlouci, aby se tam dostal a kajícníka k sobě nazpět povolalc.
'
*

*

*

Skončili jsme dnes rozjímání své z nadpřirozené milosti
boží, a co měljbych připojiti k povzbuzení vašemu? Uvedu vás
v duchu k samému Ježíši Kristu, abyste z jeho-úst slyšeli, co
souditi o milosti boží a jak k ní se zachovati. On přišelksvátkům
stánků do Jerusalema a učil veřejně v chrámě, jak i_dnešní sv.
evangelium připomíná. »Na poslední pak den velkých svátků, kdežto
se voda slavně v rybníku Siloe vážila a v průvodu se zpěvem do
chrámu přinášela, volal Pán ježíš řka: Žízní-li kdo, pojď ke mně
a napij se. Kdož věří ve mne, tomu, jakož dí Písmo, poplynou
z těla řeky vody živé.c A evangelista Páně vykládá slova ta, že
to řekl Pán Ježíš o Duchu svatém, kteréhož (s jeho dary a mi—
lostmi) měli věřící v něho přijític. Jan 7, 37—39. Voda živá, kterou
ježíš Kristus nabízel, jest milost boží. Božský Spasitel nám ji za
sloužil a shromáždil v církvi své v sedmeru stoudvích sv. svátostí,
Duch sv. pak posvětitel ji udílí a rozdílí každému, kdož toho
hodni jsou. Na nás jest, abychom si ji nabrali a k životu věčnému
používali. Obzvlátě pak nyní v době velikonoční použijme té vody
posvátné k očištění srdce svého ve svátosti pokání a prosme
Ježíše ukřižovaného, aby přesvatá krev jeho očistila svědomí naše
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od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému. Duch svatý nás
k tomu vnuknutím svým vybízí a církev sv. slovy sv. apoštola
volá k nám: »Nevíte-li, že dobrotivost boží vás ku pokání vede ?
ím. 2, 4.
nenechme času toho minouti bez kajícnosti. Pán
]ežíš jako hostitel nebeský zve nás k večeři; nezhrdejme po
zváním jeho jako oni nevděčníci v sv. evangelium. Oblékněme se
v roucho svatební — milost boží — a přiklekněme k stolu
Páně, abychom pokrmem nebeským nasyceni byli k životu věč
nému. Amen.

Neděle V. postní.
IX. a X. zastavení.
>Kdo z Boha jest, slovo boží slyší.:
Ev. Jan 8

jak důtklivé jest slovo Páně, »kdo z Boha . . .c, jak zahan
bující pro člověka neslyšeti slovo boží. Lidé se ostýchají doznati
často nemoc svou, zde v evangelium dnešním Spasitel ukazuje
znamení, dle něhož se pozná, kdo z Boha jest. Každý znás může
souditi i sám sebe, jakého ducha jest. Clověk nosí odpor v srdci
svém ke všemu, co je proti vůli jeho. Proto často má odpor k slovu
božímu, že obsahu jeho je na odpor.
S jakou horlivostí bychom, měli přijímati slovo boží, celá
křížová cesta nám hlásá. Ukazuje nám lásku Páně k nám. To
všecko trpěl, abychom povstali. Dnes máme na řadě IX. a X.
zastavení. Třetí pád — a obnažení Páně. Rozjímejme o nich.

Pojednání.
Třikrát padl Pán Ježíš pod svým křížem, abychom my ne
musili zoufati o svém povstání z hříchů. Může se stát, že člo
věku se zdá býti nemožno povstati, odvyknouti hříchu. Taký má
malé mínění o síle milosti boží, každým opětovaným hříchem
ztrácí člověk díl takřka mravní síly své, ale neztrácí ji úplně, až
po smrti, tehdy není už více naděje, že by mohl povstati a sebe
proměniti. Žalostný jest 3. pád Páně, ale jest v něm veliké mi
losrdenství boží, ponížil se, abychom my povýšeni byli, zničil
sebe, abychom zachráněni byli. Proto nás učí toto IX. zastavení
důvěře v Boha. Kdo by mohl zoufati nad sebou, kdo uváží ve
likou lásku Páně? Kdo provází lásku Páně, jak se ukazuje v kří
žové cestě, musí nabýti bázeň před hříchem a naději v sebe, že
jest milost boží dosti silna, aby nás pozdvihla, jestli my jsme
dobré vůle.
Kdo z Boha jest, s radostí slyší toto slovo boží, že nikdy
nemusí člověk pozbývati naděje, že by už na něho bylo pozdě,
anebo že pro něho jest nemožno povstati z mnohokráte opakova
ného hříchu.
Zvyky hříšné mluví k němu jako kdysi sv. Augustina: Ty že nás
chceš opustit, ty že můžeš být bez nás živ? Vždyť by se ti po
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nás stýskalo, ty nám neodvyknešl Nikoliv! Pomoc boží jest tak
silná, že byt bylo pádů sebe více, když z Boha zroditi se chce,
může povstati a mysl neztráceti.
Ano Pán ]ežíš k tomu účelu mezi námi mešká dál ve ve—
lebné svátosti, aby sílil nás, abychom se udržovali v milosti boží,
abychom povstali z návyku svého. Často se přihází pád — nový
a nový — často si člověk myslí, že mu nemožno se udržet. Tot
velký bludl Pán ]ežíš k vůli posilnění našemu jde s námi, aby nás
sílil tělem svým. Jen dobrou vůli mějme a jistě-povstaneme za
pomoci boží. — Sv. Filip zNeri, dobrotivý apoštol a rádce mlá—
deže, měl kdysi jednali s mládencem, který byl hluboko zabředl'
do hříchů proti VI. přikázání. Sám nad sebou již zoufal. Nebo slabost
vůle byla častým opakováním hříchu veliká. Dobrotivý sv. Filip
z Neri ptal se nešťastného ubohého mládence: »Máš vůli opravdu po
vstatřc dí mládenec: »Mám : »Máš vůliužiti prostředků, které určím Pc
>Mám.e přisvědčoval nešťastník. »Tedy přicházej často ksv. zpovědi a
stolu Páně Kdybys měl být tak nešťastný a znova klesl, neod
kládej se sv. zpovědí, ale hned se očisti a hned se posílni tělem
Páně. Učiníš tak?: »Učiním,c dí dobrovolný mladík. Však ne
trvalo to dlouho a uboža'k za několik dní stál u dveří sv. Filipa
v jeho ústavě, aby se vyznal, že klesl zas. Mírně ho poučil sv.
Filip vida vůli jeho a znova mu vložil na srdce častou zpověď
a přijímání. Přijal to slovo boží mládenec dobrým úmyslem jat.
Ale dobrými úmysly bývá cesta dlážděna do pekla. Mládenec
za několik dní stál zase u dveří Filipových, aby se vyznal z opět
ného pádu. Vida sv. Filip — dobrou vůli jeho, plnil co mu
byl radil — dal mu rozhřešení i tělo Páně znovu s vybídnutím
přijítí hned — kdyby klesl a nezůstati v hříchu. Dvanáctkráte—
tuším — stál zahanben zpětilý hříšník u dveří sv. Filipa a hle
po 12. již přišel zase k zpovědi, ale s tváří radostnou, nebot ďábel
nemohl nad ním více zvítěziti. A chodil dál a dále k stolu Páně
a přemohl svůj ustálený návyk a získal si pokoj svědomí a s ním
i všechno požehnání boží. Nepozbyl důvěry i při mnohém pádu,
ale užil svědomitě prostředku a proto zvítězil.
Příběh sloužiž vám ku povzbuzení, jak byste se hříchu uva—
rovali, ne však do něho padali. Zajisté by ubožák nebyl povstal,
kdyby nebyl užíval prostředku udaného. Ano kdo užívá pro—
středků Pána našeho Ježíše Krista, musí povstat apovstane, kdyby
třeba 12krát klesl zpět, jen když má dobrou vůlinezůstati vhříchu
dál — bez starostí. jaká radost zahostila se v srdci mládence,
když odložil jho otrocké! To pozná jen duše, která povstala
z mnohých opětovaných pádů.
Slyš také ty duše drahá toto slovo boží a viz, abys neklesla.
A kdybys neštastna tak byla, užij prostředků Páně. Viz, jak Pán klesl,
abys ty nezoufal.
Ne hřích zahubí, ale setrvalost v hříchu. Ne pád, ale ne
povstání. Vstaň, který spíš, Ježíš volá tě. Plň podmínku povstání
a Ježíš pozdvihne tě. Nerděl-li jsi se před hříchem -— nerdí se
před zpovědí. Důvěřuj v Pána a vstaň.
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2. Viz Pána Ježíše, jak šatu zbaven — pro hříchy naše rdí se
studem božský Vykupitel. Ve své krvi zbarvený stojí za di
vadlo — světu. Nestydí se za toto nesmírné ponížení, abys ty
se styděl hříchu; a nestyděl se vyznat hřích svůj. Co jsi se nebál
udělat, neboj se vyznat. Tot podmínka odpuštění. jak mnohý se
obává zpovědi a přec jest zpověď žádoucí a lehká, kdo hříchu
zanechává. Těžká jest jen tomu, kdo zase se chce vrátiti
k vývratku svému. Odhal svědomí své, at Ježíš může nalíti
milost svou.
jako na kříži zbaven Pán ]ežíš vší.moci, šatu, tak ve ve
lebné svátosti zbaven vší okrasy a šatu, abychom jej jako pokrm
snadno přijímati mohli. jak často se zapomenou věřící tvoji a na
kládají s tebou nelidsky, lidskosti — a zevnější moci zbaveným
jako oni katané, kteří se nestyděli nahého těla Páně. Největší
okrasou Ježíšovou jsou věřící, jich chování a zbožnost. Toť roucho,
jimž se Pán Ježíš před světem honosí. Zde ve velebné svátosti má jen
to, co mu láska věřících dá, zde čeká s trpělivostí božskou na naši
zbožnost a návštěvu! Pojďme rádi a často a hodně ku stolu Páně.
Mnozí se mýlí ve sv. přijímání izpovědi a mají obé za
něco velmi smutného a neradi ku sv. svátostem přistupují. Tz
jsou jako děti, které se nerady myjau a přece jest čistota krásná,
zdravá a prospěšná. Domnívají se, že musí smutní a zarmoucení
být a proto jsou rádi, když velikonoční zpověd jest pryč. Tací
neznají co jest to zpověď, co jest to odhalení svědomí.
»Veselého dárce miluje Bůh: — kdo s radostí koná svou
povinnost, ten ji koná bohumile.
ádný kdo z hříchu chce povstat, nemusí se rmoutit, ale ve
selit, nebo pro něho trpěl Pán. Jen ten se má a může rmoutit, kdo
povstat nechce, kdo se chce přidržeti zvyku svého dál.
Sv. Filip z Neri, o němž jsem se dnes zmínil, nerad viděl
někoho smutného a zarmouceného, protože se tím člověku zbož—
nost zošklivuje a on ztrácí naději dosáhnouti křesťanskou ctnost. Proto
jakmile viděl smutného mladíka, dal mu malý poliček a řekl:
jdi — nebud smutný a vesel se neb jsi vykoupen krví Pána Je
žíše. Tak sv. Filip říkával. Zajisté zbožný křesťan nemusí být nikdy
smutný, ale stále se veselit,není na místě neb pro takovou veselost trpěl,
zemřelJežíš, abychom my zsinalostí jeho uzdravení byli. Proto mnozí
jsou rozpustilí, že neznají, co jest to veselí. Člověk chce býti vesel.
ale hledá veselí, kde ho není ve hříchu — tam jest trpký kořen
skryt. Proto s radostí konej povinnosti své křesťané a nebuď
nikdy smuten máš-li dobrou vůli náležeti Pánu. Kdykoliv přiod
halíš srdce ve sv. zpovědi — přioděj se radostí, nebo ne nadarmo
za tebe trpěl Pán.
Jen tehdy kdys něco skrýváš — plač — nebo čeká tě od
halení veřejné, kteréž učiní Pán sám.
Proto dobře pozorujte duši svou. Kdož se veselí — v Bohu
— z Boha jest — slovo boží slyší. — Kdo však rozpustilý jest —
smutný bývá — z Boha není, slovo boží neslyší. Slyš slovo boží,
vesel se, nebo jsi vykoupen Synem božím. Amen.
Fr. Vaněček.
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Velký pátek.
Kdo se Spasiteli posmívají; jaké výčitky mu činí.
(5 vy všickni, kteříjdete cestou,pojdte
a vizte, je-li bolest, jako je bolest má !
Pláč Jer. 1,12.

óv v.y
.. Tak jako by s kříže k nám volal božský Spa—
sitel. A kterak by nevolal! K tomu hroznému utrpení, jež způ
sobovaly rány, k palčivé žízni a k bolestem v hlavě od trnité ko
runy pocházejícím přichází ještě utrpení jiné, utrpení vnitřní,
utrpení duševní. jak mnoho předobrazení starozákonních naplněno
v tu hodinu, když pozdvižen Syn boží na kříži Spasitel, tot ten
pravý Yosef egyptský od vlastních bratří prodaný; Kristus, tot
ten I.ták na horu utrpení kříž sobě nesoucí; Vykupitel, toť ten
lead měděný na znamení kříže povýšený ku spáse těch,kdožsdů
věrou k němu přicházejí a u něho úlevu hledají; Ježíš, tot ten
Beránek velikonoční, neposkvrněný, jehož krví všickni my vykou
pení jsme. To všechno vidíme na kříži, ale vidíme tam též _“70ba,
]oba v bolestech největších jemuž přátelé vyčítají, že 51své utrpení
zasloužil, a jejž vlastní manželka k zoufalství vybízí, posmívajíc
se mu: »Ještě ty trváš v sprostnosti své? Dobrořeč Bohu, a
umřile ]ob. 2, 9. Trpělivý ]ob — tot Kristus na kříži, pošetilá
žena — tot synagoga, skoro celý národ židovský, který bož
skému Vykupiteli v největších jeho bolestech se vysmíval a jemu
se roubal.
Opravdu těžko říci, co Spasitele více bolelo; zda ty rány
na těle, neb to utrpení vnitřní na duši, ten pustý výsměch, to

hrůzné rouhání. ó kterak ten novozákonní Job právem volá:
>O vy všichni, kteří jdete cestou, pojďte a vizte, je-li bolest, jako

je bolest mál
Abycbom lásku k trpícímu Spasiteli v sobě oživili, srdce svá
k pokání naklonili a k hodné sv. velikonoční zpovědi připravili,
chceme dnes uvážíti:
]. kdo se Spasiteli posmívají ;
2. jake' výčitky mu činí.
Poslechněte mne s pozorností obvyklou, když ke cti trpí
cího Spasitele mluviti vám budu ve jménu božím.

Pojednání.
1.

Kdo se Spasiteli posmívají ?
1. Především velekněží, zákam'ez' a starší lidu, jak o tom
vypravuje sv. Mat. 27, 41: >Knížata kněžská se zákoníky a star
šími posmívajíce se, pravili: Jiným pomáhal, sám sobě nemůže
pomoci, jestliže jest král israelský, ať nyní sstoupí s kříže & uvě
říme jemu; doufalt v Boha, at bo nyní vysvobodí, chcelit mu,
nebot pravil: Syn boží jsem.: Jako u Piláta, tak izde vedou vele
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kněží, zákoníci a starší lidu hlavní slovo. Vědí, že jejich příklad
je mocný a že za sebou mnoho lidu strhnou, a proto horlivě
v tomto zlém jdou napřed. Všecken cit lidskosti byl u nich
otupen. Byli to lidé vzdělaní, první místa v společnosti zaujíma—
jící; právem bychom od nich očekávati mohli, že odsouzeného
spíše politují, než aby mu nové duševní bolesti připravovali. Ale
velekněží, zákoníci a starší lidu byli nenávistí k Pánu “Ježíši tak
zaslepeni, že všecku lidskost od sebe odvrhli.
2. K jejich posměvačným hlasům druží se ckealztot pohan—
ských, římských vojínů, jak vypravuje sv. Luk. 23 36—37: »Po
smívali pak se mu i vojáci přistupujíce, a podávajíce mu octa,a
řkouce: Jsi-li ty král židovský, pomoziž sobě!: Neměli dosti na
tom, že o své újmě, aniž by kdo to přikázal Pánu Ježíši na hlavu
korunu trnovou vstavili, ještě nyní božského Mistra svým po
směchem trápí.
3. I ten vyvrhel člověčenstva, i lotr na levici. :rouhal se
jemu řka: Jsi-li ty Kristus, pomoziž sobě i nám!: Luk. 23, 39.
4. A konečně posmíval se i lid. Ten lid ubohý, svedený,
který krev Kristovu na sebe volal, inyní je zaslepen. Zajisté
i tenkráte peníze hrály důležitou roli a fariseové postarali seoto,
aby měli mezi lidem své důvěrníky, kteří by udávali tón, jak se
jednati má. A po příkladu předních společenských vrstev židov
ských, po příkladu velekněží, zákoníků a starších lidu ilid se
rouhá. Dílem obchází kolem kříže, dílem stojí v malých sku
pinách pod křížem a pohlíží na své dílo — na novozákonního
trpícího Joba. Praví o tom Písmo sv.: »Ti pak, kteří tudy cho
dili, rouhali se jemu, ukřivujíce hlav svých a říkajíce: Ha, ha,
který rušíš chrám boží, a ve 3 dnech jej zase vzděláváš, pomoziž
sám sobě. jsi-li Syn boží, sestup s kříželc Mat. 27, 39. A sv.
evangelista Luk. 23, 35 napsal: »Stál lid dívaje se, i posmívali
se jemu.<r V tu hodinu naplněny jsou bolestné nářky předpoví
dané v Starém Zákoně: »Očekával jsem, kdo by se spolu se
mnou rmoutil a nebylo nikoho: a kdo by potěšil a nenalezl
jsem žádnéhon Ž. 68, 21. Vyjímaje Pannu Marii, sv. jana Mi
Iáčka svého a několik zbožných žen viděl Pán Ježíš s dřeva kříže
jen posměváčky, nepřátele, rouhače; skoro celý národ, vysoké
i nízké, nepřehledný dav. Pravdu děl Simeon, když drže božské
dítě na rukou svých pravil: »Aj položen jest tento ku pádu a
ku povstání mnohým v Israeli a za znamení, jemuž odpíráno
bude:. Luk. 2, 34. Celý skoro národ mu odpírá, nechápe té nej
světější oběti, již Syn boží přínáší.

ó, hled, hříšníče, k dřevu kříže,
uvaž lásky hlubiny:
]ežíš Kristus, světa kníže,
trpí za tvé zločiny!
Uvaž lásku ]ežíše Krista! Dovoluje, aby služebník Pánu, tvor
svému Stvořiteli se posmíval a rouhal. Všemohoucí Syn boží při
pouští to, vždyt ví, že i to bylo v Starém Zákoně předpověděno,
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a že naplniti se musí, co prorokoval David: »Všichni vidouce
mne posmívali se mi, mluvili rty a hýbali hlavou.: Z. 21, . —
Co jsme slyšeli, obraťme na naše časy. Izde Kristus na
kříži, i nyní jest znamením, jemuž jest odpíráno. Vizme, jak mu
žové, kteří ve společnosti a v národě zaujímají přední místa,
opouštějí své kathedry, mísí se mezi lid, vydávají hesla proti
Kristu, proti náboženství. Udávají ve veřejnosti tón, tvrdí o sobě,
že usilují o čistě náboženství, a zatím hlavní jejich snahy nesou
se k tomu, aby všecko náboženství zničeno bylo. Jiní nejsou tak
zlí, ale přece i dosti je těch, kteří neuctivost k Pánu Ježíši ve
velebné svátosti oltářní skrytému různým způsobem na jevo dá
vají. Buďsi úkonů náboženských vůbec nevšímají, nebo i veřejně
se jim posmívají a jimi pohrdají. Neschází ani takoví, kteří ani
té úcty Kristu svátostnému neprokáží, když od kněze k nemoc
nému nesen bývá, kterou i světský zákon požaduje. Pyšně ahrdě
jdou kolem podobajíce se těm, kteří s hlavou vztyčenou chodili
kolem kříže.
nebuďme z nich, ale všude, zvlástě před dětmi

dávejme příklad úcty k svatým obřadům, zbožnostialáskykPánu
Ježíši v nejsvětější svátosti oltářní . ukrytému. Stane-li se nám
kdy, že potkáme kněze nesoucího tělo Páně k nemocnému, po
kloňme se mu, at není i nám Kristus znamením, jemuž odpíráno
bude. Tak budeme se podobati těm, kdož pod křížem stojíce se
Spasitelem k němu soucit, úctu a lásku měli. Pak budeme vy—
znávati Krista veřejně před lidmi a nemůže jinak se státi, než že
i k nám přizná se Kristus v poslední den před Otcem, jenž jest
v nebesích.
II.
Co vyčítali Pánu Ježíši na kříži, jaké předhůzky mu činili?
1. Především posmívali se jeho všemohaumosti & moci divo
lvome'. »Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci.c Jakoby
chtěli říci: Nyní jest zjevné, že to, co činil a o čem celá židovská
země si vypravovala, podvodně činil. Nyní je vkoncíchlAť udělá
zázrak! Honosil se, že chrám, který celá léta byl stavěn, zboří
a za 3 dny jej zase vystaví: ať nyní ukáže svoji moc, at nás
přesvědčí, a my mu uvěříme.
Jak snadno mohl je přesvědčit. Syn boží, kdyby byl chtěl.
Ale Kristus Pán věděl, že jen smrtí jeho usmířena býti může
vina lidská, a proto nežádal nic jiného, než dotrpěti. Dříve byl
čas ke konání zázraků, druhdy je sám vybízel: vskutkům věřte.,
Jan 10, 38; a kdyby měli dobrou vůli, mohli se přesvědčiti;
i v tomto okamžiku má sice »všelikou moc na nebi i na zemi.,
Mat. 28, 18. ale nyní čas zázraků minul, nadešla chvíle posluš
nosti: »Můj pokrm jest, abych činil vůli Otce méhOc, Jan 4. 34;
»přikázání, která mi dal Otec, plním vždycky.: Jan 14, 31.
2. Posmívali se jeho království a panství. »Jestli jest král
israelský, at nyní sstoupí s kříže, a uvěřme jemu.: Mat. 27, 42.
Jaký to král židovský! Zbičovaný, uplvaný, krví zbrocený, vy
vrhel lidstva! S kříže panuje! Jaké žezlo jeho? Kde vojsko, kde
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poddaní jeho? Ach, to by byl divný král; žádný královský lesk,
žádná nádhera, žádný skvělý průvod. Kde jeho sídlo, kde jeho
trůn? Tak smýšleli. A přece Kristus byl králem; mlčel, neodpo
vídal na to, a přece zůstávalo pravdou: »já jsem král, ale krá
lovství mé není z tohoto světa.: Podle tehdejšího obyčeje dali
také Pánu ]ežíši vinu jeho nad hlavu napsanou ve třech nejvíce
užívaných řečech: židovsky, řecky a latinsky. A bylo tam na
psáno:: »ježíš Nazaretský, král židovský.. I cítili se židé uraženi
tímto nápisem a šli k Pilátovi s prosbou: »Nepiš: král židovský,
ale že řekl: král jsem židovský,c avšak Pilát odmítl je pravě:
»Co jsem psal, psal jsem, zůstane napsáno.: A slova Pilátem na
psaná potvrdil nebeský Otec: Kristus byl králem, a to nejen
králem proradného národa židovského, ale králem všech národů.
David v 2. žalmu líčí nám, kterak Bůh Otec promlouvá k Bohu
Synu: »Požádej ode mne a dám tobě národy v dědictví tvé a
končiny země ve vladařství tvé.:
3. Posmívali se jeho nesmírné lásce, kterou lidstvo vyku
poval. »Ať sám sebe vysvobodí, je-li Kristus, vyvolený poslanec
božílc Zapomněli docela, že právě k vůli nim tolik trpí a na
kříži viset zůstává, ač by docela dobře 5 kříže sestoupiti mohl.
Mohl se ukázati ve své velebnosti a ochromiti ruce těch, kdož
ho na kříž přibili; mohl němotu poslati na bezhlavé posměváčky,
— ale Kristus zůstává na kříži. Naše postní píseň krásně dí:
Musilt Kristus trpěti — a tak v slávu vjíti,
aby slávy nám dobyl — hříchem obtížené.
Ano, zůstává na kříži k vůli nám. Krásně to sv. Pavel, Kol.
2, 14, líčí pravě, že Kristus Pán zápis rozsudku na smrt, kterýž
byl proti nám, který nám byl odporný, zničil, přibiv jej na kříži,
to jest svou smrtí náš dluh Bohu Otci zaplatil. Toho ale židé ne
chápali. Dávno již předpověděl jim to Isaiáš. slova jeho často slý
chali, říkali, ba snad i nazpamět je znali, ale v ten oka
mžik jich "nechápali
— Věděli, co praví prorok, Is. 53,
4—7: »Opravdu, neduhy naše on nesl a bolesti mzše on
snášel; on raněn jest pro nepravosti naše, potřín jest pro hříchy
naše; zsinalostí jeho my uzdravení jsme Všichni my jako ovce
jsme zbloudili, jeden každý svou cestou se uchýlil a Hospodin
složil na něj nepravosti nás všech.: To všechno věděli, .slova
znali — ale smysl byl jím tajný, nevěděli, ba nechtěli věděti,
že právě toho, který na kříži dokonává, na mysli má prorok, ne
srozuměli, že Kristus jest ten, který jako ovce k zabití veden
bude a jako beránek před tím, který ho stříhá, oněmí a neotevře
úst svých!
4. Posmívalí se konečně i jeho důvěře v Boha a lásce Otce
nebeského k němu: »Doufalt v Boha, nechť ho nyní vysvobodí,
chce-lit mu: t. j. miluje li ho, má li ho rád. Vždyť se honosil:
»Syn boží jsem.: Nuže, ted uvidíme, jak ho Bůh miluje. -— To
byla dle úsudků sv. otců nejbolestnější rána pro srdce ]ežíšovo.
Ale Kristus Pán přece nepřestává ctíti a vzývati Otce svého a
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s důvěrou volá: »Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.c Spa
sitel i tuto nejbolestnější potupu snáší a jeho nebeský Otec trvá
na slově svém: »Syn můj jsi ty, já od věčnosti zplodil jsem tebec.
Z. 2, 7. V okamžiku tom andělé v nebesích žasnouce koří se
lásce Syna božího a volají: »Hoden jest Beránek, který (nyní)
byl zabit, vzíti moc, čest, slávu a chválu-. Zjev, 5, 1 .
Jaký to rozdíl v okamžik ten na nebi a na zemi! Celé nebe
klaní se Synu božímu a obdivuje se té oběti smírné, kterou ne
poskvrněný Beránek přináší, obyvatelé však země nemají ani dosti
málo — ne snad úcty — ne snad uznání — ale ani dosti málo
soucitu a útrpnosti, jen posměch, rouhání, utrhání. Ano židé byli
tenkráte tak zaslepeni, že užívali právě těch slov, která prorocky
o Mesiáši napsal David. V žalmu 21. předpověděno bylo, jak
Spasiteli posmívati se budou; tam čteme, že budou volati: »Douialt
v Hospodina, necht jej vytrhne, nechť ho vysvobodí, poněvadž
chce jemu : Věděli židé, že tato slova o Mesiáši vyrozumívati
se mají — ale oni byli tak zaslepeni,

že neviděli v tu chvíli ni—

čeho. Neviděli, jak všechna proroctví, všechna předobrazení o bu
doucím Vykupiteli jejich předkům milostivě daná v tuto chvíli
se naplňují. »Dělali se moudrými — a učinění jsou jako blázni.
Řím. 1, 22 A Spasitel byl tak láskyplný, tak trpělivý, že za
celou, celičkou dobu, co na kříži visel, ani slovíčka žaloby, stesku,
nářku navypustil z úst, ovšem ale modlil se, prosil za své ne
přátele: »Otče, odpust jim, nebot nevědí, co činííc
*

*

*

Nejmilejší! Židé posmívali se všemohoucnosti a divotvorné
moci Pána ]ežíše, my ale klaníme se mu jako Pánu všehomíra,
věříme v něho, v Boha všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
idé posmívali se jeho království a panství, my však jsme
přesvědčeni. že Kristus jest nejdobrotivějším králem, jenž ze svato
stánku nám vládne, víme, že jest králem, před jehož soudnou
stolicí v poslední den objeviti se musíme, věříme v Pána našeho.
ídé posmívali se nesmírné lásce, kterou Pán Ježíš lidstvo
vykupoval; my ale lásce té se divíme a koříme; nebot :když
jsme ještě hříšníci byli, umřel Kristus za nás:. Řím. 5, 8. Proto
trpěl posměch, snášel urážky, aby nás věčným výčitkám a po
směchu d'ábelskému vyrval.
,
Židé posmívali se důvěře, kterou Pán ]ežíš k nebeskému
Otci měl, my však pevně věříme v Ježíše Krista, Syna božího je
diného a voláme se sv. Petrem: >Ty jsi Kristus, Syn Boha ži
véholc Mat. 16, 16.
Od této víry nikdy neadstaupíme!
Nuže, osvědčujme statečně tuto svoji víru v celém svém ži—
votě, před přáteli i nepřáteli!
'
Ale Spasitel trpěl a umřel za nás z nesmírné lásky —
ukažme mu také svoji lásku. Srdce za srdce, lásku za lásku!
Umiňme si, že z lásky k ukřižovanému Spasiteli chceme všech
hříchů se varovatil Vzbudme upřímnou lítost nad hříchy svými
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a učiňme to sv. předsedvzetí vykonati — pokud jsme tak ještě
neučinili — dobrou sv. zpověď. A s tím sv. úmyslem přistupme
k dřevu kříže, s upřímnou láskou polibme rány Spasitelovy
vroucně přitom se modlíce: >Dobrý ježíšil Snad jsem také
patřil mezi tvé nepřátele, snad jsem tě leckdy urazil, pohněval.
Ode dneška však má jinak býti. Hle stoje u kříže:
Líbám již - sv. kříž,
na němž umřel Pán Ježíšlc Amen.

R. s.

Vellký pátek.
XI. a XII. zastavení.
»Co jsou to za rány uprostřed rukou
tvých. Těmi raněn jsem uprostřed

dítek mých _..

Tak jste z vás mnozí slýchali častokráte v čase postním,
kteří máte chvalitebný zvyk v postě dle možnosti také na křížové
cestě býti a provázeti Pána v duchu na jeho cestě bolesti. Cesta
křížová dála se uprostřed lidu vyvoleného, kterýž nad jiné národy
milým byl Hospodinu a proto právě tento národ byl vyvolen za
prostředek vykoupení, aby z něho vyšel Spasitel, aby z něho
vyšla přečistá Panna Maria, aby byl bratrským národem Vyku
pitele samého. Uprostřed'tohoto zvlášť omilostněného lidu, upro
střed dítek svých vyvolených, raněn jest ranami uprostřed rukou
svých, jak nám XI. a XII zastavení cesty bolestné představuje.
Právě tato zastavení jsou dnes naším předmětem rozjímání a právě
na těchto zastaveních máme se učiti, že jsme imy národem,
lidem
vyvoleným a že uprostřed nás Spasitel znova přibíjí se na
kříž a jest křižován.
P o j e d n á n l.

1. jsme údy církve Páně, to jest milost jako byla v Zákoně
Starém býti členem národa božího. Nad jiné miluje nás Pán, nebo
máme všechny prostředky spasení, sv. svátosti, sv. neomylně učení
Páně, svatou obět, tělo Páně. Tedy máme všechny prostředky.
Nicméně, ač máme příčin mnoho k vděčnosti, jsme jako rodina
dětí, které otce svého dobrého k starosti neúctou a ranami od
měňují. Ač smutné, přec jest tomu tak.
Lid domácí, který měl Pána uprostřed sebe a znal jej a
viděl jej a slyšel jej — připustil, že obnažen před očima jejich
povalen na dřevo kříže a vrtány rány do kříže, aby do nich mohl
hřeb tím spíše zalézti. To se stalo uprostřed země svaté v]erusa
lemě, to se stalo uprostřed lidu vyvoleného, kterýž se scházíval
na svátky velikonoční ve velkém počtu do ]erusalema k oběti,
tak že kolem jerusalema byly stany, aby v nich poutníci veliko—
noční mohli přenocovati.
Okolí ]erusalema bylo jako tábor vojenský a v něm ležel
lid vyvolený, uprostřed táboru poutníků vyčnívala hora Kalvarie,
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jako oltář mezi nebem a zemí a na otáři ležel Beránek bez po
skvrny — vedený k obětování, raněný upostřed rukou i nohou
svých — uprostřed dítek svých, jež učil, slovem, které sytil
chlebem zázračným. které žehnal celou láskou srdce svého.
A totéž divadlo jest mezi námi, uprostřed dítek Kristových.
Církev katolická, tot dítky boží zvlášť omilostněné, toť národ boží,
uprostřed něho ježíš na oltáři ve svátosti oltářní, uprostřed církve
jest římský papež náměstkem Kristovým a uprostřed těchto dítek
svých jest Kristus povalen, na rukou i nohou zbodán, že se mů—
žeme ptáti, co jsou to za rány?
Ukáži vám věc na příkladech z nejnovější doby.
Roku 1894 ve francouzském městě domohli se správy města
anarchisté, to jest nepřátelé Boha a pořádku.
První prací jich bylo, aby se usnesli povaliti kříž krásný,
kterýž stál uprostřed hřbitova jejich, a druhým usnesením bylo,
aby si řádně platy odhlasovaly. Tak také se stalo. Znamení kříže
vyvráceno uprostřed Francie, které říkali druhdy země nejkřesťan
štější — povaleno k zemi a zneuctěno!
Jestli tolik zneuctěno znamení Páně. co by se stalo Pánu sa
mému? Mohl by volati zas: co jsou to za rány uprostřed rukou?
Uprostřed křesťanských zemí — jest mnoho nenávisti boží,
jako bylo uprostřed vyvoleného národa mnoho nenávisti Páně!
Ach — kříž jest jen obraz — ale svátost oltářní jest Ježíš
sám —-živý a pravý — tajemný a nezpytatelný, což trpí Pán
mezi dítkami svými, které jsou vzásluhách jeho obmytím křtu sv.
a také snad byly u prvého přijímání.
V Benátkách as v roce 1895 odcizil kdosi kalich, v němž
byly sv. hostie a roztrousil je po ulicích benátských, aby je zne
uctil. Benátky jest město, druhdy křesťanské a ducha zbožného.
Nestačilo zlosynu onomu zneuctiti tělo Páně na místě jednom,
ale zneuctil je na místech více, jako nestačilo nepřátelům dáti
Pánu ježíši jen jednu ránu smrtelnou, ale napřed jej mrskali, pak
korunovali, pak hřeby přibyli na 4 místech a posměchem prová
zeli jeho rány sv., jimiž nám nebe odmyká. Co jsou to za rány
uprostřed rukou tvých?
Proto dím. Kristus Pán mezi námi jest křižován, kdyby mohl
trpěti i nyní, trpěl by zas od dítek svých.
Ale — řekneme snad — toť jen vyvrhel a ne všechen lid.
Zcela správně. Ale my máme dáti nelibost na jevo při každém
rouhání a zneuctění a hleděti zase napravit, co na nás jest.
Ostatně byť takové do nebe volající skutky řidší byly, není
řídkou věcí, že některý člověk nechce pustiti domácí k stolu Páně.
že nepošle dítě k sv. svátostem aneb ku přípravě aspoň první.
Není-liž to bránění Pána ježíše v jeho žehnající činnosti? Což
zbožné přijímání není-liž semenem sv. úmyslu a dobrých skutků?
Kolik, jinak křesťanských duší -— brání Pánu v této činnosti?
Tot také nevděk k němu — toť hřeby, které vadí mu, že ne—
může vejít do mnohého srdce.—Pohleďte na XII. zastavení, kteréž
jest vlastně velkopátečním zastavením. Smrt Páně. Všechno stvo
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ření lká. Slunce se tmou zastírá, skály pukají, země se třese,
krásná opona v chrámě trhá se od shora dolů, jen člověk ne
obrací se. Utíkají pod křížem stojící, bojí a lekají se, ale neobrací
se, leč kdo hledají upřímné pravdy, kdo dobré vůle jsou.
Na jednu hanebnost zejména chci vás upozornit. Na sv. kříž
plivali rouha'či pod křížem stojící. Clověka to naplňuje hnusem,
nebo kdo jest jen zpolovice křesťan, v úctě má sv. znamení kříže
a co jemu náleží.
Po celý půst jsem obracel pozornost vaši k svátosti oltářní,
v níž jest ]ežíš s námi a my se mnozí chováváme tak, jako se
chovali lidé k Pánu nejvyššímu v těle lidském. A dnes, poněvadž
jest Velký pátek, den svatého smíření s Bohem, duší, s lidem —
chci vám ještě jeden skutek rouhačný předvésti, abych vás po
vzbudil k odprošení za všecky urážky láskyplnému ]ežíši činěné.
Římě jest střed církve a hlava její papež Pius X.
Naproti paláci, v němž bydlí náměstek Kristův, bydlí také
v paláci náčelník spolků zednářských, spolků to tajných bezbo
žeckých, které na oko staví se jako spolky dobročinné, ale ku
pují za svá dobrodiní duše nesmrtelné V tomto paláci náčelník
zednářství na nejposlednějším místě v domě — dobře mně roz
umějte—pověsil před více lety svatý kříž snápisem: Kdož kolem
jdeš plivni na něj. Toto bohopusté rouhání stalo se uprostřed
křesťanství, uprostřed dítek Páně, naproti domu, v němž bydlí ná—
městek Kristův. já vím. že duše vaše trne nad hromým skutkem
rouhavým. Uvedl jsem jej proto, že jest dnes Velký pátek, den,
kdy chodíte pilně do chrámu Páně a kde líbáte znamení našeho
vykoupení sv. kříž. Proto tedy dnes— při svatém líbání odproste
také Pána Ježíše za všecky urážky, které se mu dějí uprostřed
dítek jeho, uprostřed křesťanskýchduší, odpadlých. Ukažte věrnost
svou k němu a buďte stálými v lásce k němu.
Uvedl jsem ten bohaprázdný skutek. abyste věděli a se pře
svědčili, že ten duch odporný vašemu Spasiteli, který mu připravil
Velký pátek, že trvá dále mezi námi a že se musíme míti na po
zoru, abychom snad neztratili drahý poklad víry, který jest vzácný
dar a který ztratí lehce, kdo si jej neváží. I uprostřed křesťanů
katolických obchází lidé, kteří naplnění jsou záští k ježíši, byť by
to očividně nedělali a neříkali. Kdo nepracuje proti proudu tomu
dle síly své, jde s tím proudem — jest jedním z oněch, kteří
působí rány Pánu uprostřed dítek jeho.
Rozjímejte si umučení Páně a jeho lásku — a rozjímejte si
také život svůj & svou vlažnost, rozohněte se kPánu ježíši láskou
nebo »miluje-li kdo mne — milovati ho bude Otec nebeský a
k němu přijdeme a příbytek u něho učnímec. Kde Pán, tam blaze,
tam nebe.
Dobré jest nám zde býti — dí sv. Petr — a my buďme
s ním, aby nám blaze bylo. Amen.
F„ Vanga/z.

Rádce duchovní.

21

—314—

Neděle Květná.
Obřady sv. týdnu.
>Povězte
Aj, 2král tvůj
béře
se k dceři
tobě sionské:
tichý.: Mat.2
char. 9, 9.

Jaký to pohyblivý život a ruch vidíme dnes na ulicích je
rusalemskýchl Zástupové lidu naplňují všecka prostranství, pro
stírají roucha svá, sekají ratolesti se stromů palmových aolivových,
metají je na cestu, kterou ubírá se ježíš a volají plesajíce: Ho—
sanna Synu Davidovu. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně!
Hosanna na výsostech'
\) ten nestálý a vrtkavý lidl Dnes přivítá Krista ježzíše co
svého krále, s jásotem mu jde vstříc a za málo dní klade na
hlavu jeho korunu trnovou a do ruky mu dává na potupu místo
žezla královského třtinu, dnes volá jemu slávu a za krátko křičí
ukřižuj, ukřižuj ho! Dnes klade mu roucho a ratolesti na cestu
a brzy klade jej obnaženého na kříži
A přece ubírá se Kristus Ježíš dnešního dne do jerusalema,
ku své dceři sionské jako král tichý, aby založil sobě nové krá
lovství na zemi svou smrtí.
jak bolestně, jak těžce, jak krvavě
musil toto království založiti! Nevedl válku, neproléval cizí krev,
nýbrž svou vlastní krev vydal za nás, abychom stali se účast
nými tohoto věčného království jeho. Hora Olivetská, dům Pi
látův, ulice jerusalemská a hora Kalvarie byly dějištěm tohoto
velikého, světového díla jeho.
' A dnes stojíme, moji nejmilejší, na prahu tohoto díla, dnešním
dnem počíná tajemství svatého týdnu, této doby hlubokého ta
jemného smutku. Vypravuje seo jistém výtečném malíři,že nemoha
dostatečně štětcem svým a barvami vylíčiti hluboký duševní zá—
rmutek ženy truchlící, zastřel na obraze tvář její černým rouchem,
chtěje tím naznačiti, že zármutek ten možno sice rozjímati, nikoli
ale věrně vyobraziti.
A tak i církev sv. jako truchlící vdova zastírávtěchto dnech
obraz ukřižovaného božského ženicha svého a pohřižuje se v hlu
boké rozjímání o jeho utrpení a smrti a toto utrpení jakožitento
bol svůj znázorňuje nám ve svých obřadech svatého“ týdnu.

Pojednání.
V slavném průvodu, jako to činili obyvatelé jerusalemští,
s ratolestmi, vychází dnes církev sv. svému králi nebeskému
Kristu ježíši vstříc, přivítá jej, volá mu »Hosannac, načež kněz
třikráte tluče křížem na bránu chrámovou a otvírá ji na znamení,
že teprve Kristus svým křížem otevřel nám zavřenou bránu ráje
nebeského. Dnešního dne čte se pak umučení Páně podle sv.
Matouše. Tím počíná se týden pašijový.
Ve středu počíná církev ve svých hodinkách jz'třnžch tru
chliti nad utrpením Páně. Prostorami chrámovými zaznívají tu
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žalozpěvové Davidovi, slovy proroka Jeremiáše, plačícího nad zří
ceninami města sv. jerusalema lká církev jako vdova opuštěná
nad svým trpícím miláčkem a oním žaluplným zpěvem Davida
kajícího: »Smilui se nade mnou, ó Bože: prosí o slitování boží
nad hříchy lidskými, kteří byli příčinou utrpení Páně. Před oltářem
hoří tu 13 svící, které se po sobě zhasínají. až všecka světla
v chrámu hasnou, poněvadž trpí a umírá. Ten který jest světlo
světa, poněvadž trny pokryly celou zemi když Pán poručil Ducha
svého Otci nebeskému. Umlká v dnech těchto hudba chrámová,
umlká i velebný hlahol zvonů, a ticho v chrámech vládnoucí hla
sitěji než každý jazyk volá, že umlkl jazyk Pána. který člově
čenstvu byl zvěstoval království boží. Jenom nesouladný hřmot
dřevěných přístrojů přerušuje ticho to posvátné a upomíná nám
.s hrůzou potupné, bolestné ukřižování na Galgotě.
1. Avšak'dříve než církev sv. s bolestí dítky své vede ku
“hrobu božího ženicha svého, představuje nám v Zelený čtvrtek
ten největší div lásky, jejž učinil ten, který pravil: »Láskou věčnou
miloval jsem vás!“ ——»Otče, chci, aby kde já jsem, byli i ti,
které jsi mně dal,: a pak šel —- plakal — vykrvácel — azemřel.
Dříve než odešel Kristus Ježíš k Otci svému, dal nám vše,
co sám měl, dal nám život, dal nám sebe sama — ustavičně
chtěl přebývatí mezi námi, ustanovil tajemství svátosti nejkvětěílšz',

zanechal nám v ní živou, nebeskou mannu, která by nás sytila
k životu věčnému.
A proto sluje tento čtvrtek zeleným, nebo on to jest, který
způsobil, že na věky zelená se nám ŽlVOtvěčný, on to jest, kdy
]cžíš Kristus ustanovil ten tajemství plný div nejsvětější svátosti
oltářní, kteráž jest nám vždy se zelenajícím stromem naděje bu
doucího vzkříšení. A proto slaví se na Zelený čtvrtek mše sv.,
při níž kněží i lid přistupují k stolu Páně a požívají z chleba an
dělského tak jak to po prvé činili apoštolové ve večeřadle jeru
salemském, kde Ježíš jako nejvyšší kněz náš sám jim podával sv.
přijímání.
Po mši sv. světz biskup v stoličních chrámech sv. oleje, jichž
užívá se při některých sv. svátostech a posvátných obřadech cír
kevních a pak myje 12 starcům nohy na památku toho, že Kristus
Ježíš tuto nejnižší službu prokázal svým apoštolům řka: »Příklad
zajisté dal jsem vám, abyste, jako já jsem učinil vám, ivy
tak ČlDiliJ
2. Druhý den ?) utrpení Páně byl pátek a my nazýváme
tento den »Velkým pátkemc, nebo je to den velikého, nevysti
hlého tajemství — je to největší den, na který slunce nevidělo a
neuvidí většího ——
je to den tajemství našeho vykoupení. V hlu
boké pokoře a lásce klaní se církev tomuto tajemství a aby vy
jádřil tuto pokoru, vrhá se kněz na Velký pátek na svou tvářpřed
oltářem.
Velký pátek jest dnem veliké lásky a proto i církev ob
jímá, v den tento v mateřské lásce všecky lidi, i své nepřátele
a jako Kristus Ježíš za všecky lidi umřel a chtěl, aby všichni
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zkrz něho spasení došli, tak i církev modlí se za všecky a vy
jadřuje vřelou touhu svou, aby všickni spojeni byli. v jedno stádo
Kristovo, — aby byli jedno, jakož Pán modlil se.
Před každou modlitbou volá pak kněz: »Paělekněmežc,
abychom v pokoře patřili na kříž, kde v nejhlubší pokoře a po
tupě visí Pán náš — jenom když se modlí. A proto i církev vy
sílá vroucí modlitby za náměstka apoštolského, za biskupy, kněze,
lid věřící, za krále, za všecky trpící, pronásledované, nemocné,
ba za bludaře hříšníky, pohany i za židy. Na Veliký pátek do
kořán otevřeno je srdce Ježíše Krista, zajisté že více než jindy
proráží vroucná modlitba církve v den tento nebesa!
O Velikém pátku neobětuje se žádná mše sv., nebo v den
tento pohřížena jest církev cela v tu obět krvavou, kterou věčný
velekněz Zákona Nového přinesl Otci nebeskému na Golgotě,
zároveň chce nám církev připamatovati, že mše sv. jest pravou
skutečnou nekrvavou obětí a sice tou samou, kterou Kristus na
kříži krvavě přinesl. I v den tento čtou se pas'zjeasice beze všech
světel, nebo zabit byl Pastýř a rozprchly se ovce. Nežehná kněz sv.
evangelium ani sebe, nebo původce všeho požehnání zemřel za židy,
abyjotevřelo jim milosrdenství boží oči, aby poznali světlo věčné Krista
ležíše — nekleká kněz a nevolá »Poklekněmež,< nebo církev
svatá s bolestí a úžasem odvracuje se od onoho rouhavého
posměchu, který v domě Pilátově tropili si židé z ježíše Krista
poličkujíce jej, plvajíce naň a pak na potupu před ním klekajíce.
Podle slov sv. Pavla o Kristu ježíši: »Poslušným učiněn jest
až k smrti, smrti pak kříže, a proto povýšil ho Bůh a dal mu
jménodkteréž jest nad všelikéjméno, aby vejménu ježíš klekalo každé
koleno: dává se ukřižovaný věřícím lz uctění a líbání. Kněz od
haluje kříž posud zastřený třikráte volaje hlasem povýšeným:
»Ejlzle dřevo kříže, na němž spása světa visela !: »Pajd'te klan
mež se jemuh A jako Mojžíš blíže se na poušti keři hořícímu,
v němž Hospodin mluvil k němu, zul obuv s nohou svých, tak
i kněz na znamení hluboké úcty činí a bosýma nohama kráčí a
líbá sv. kříž, ano v prvních dobách křesťanských, kde velikou
chloubou to bylo slouti a býti křesťanem, konali kněží na Velký
pátek služby boží bosýma nohama.
Všickni věřící v prvních dobách církve požívali pouze chléb
a vodu. Ačkoli však zákon postní nyní velice zmírněn jest, přece
velmi mnozí jej nezachovávají, ale co se týče oněch tří dnů sv.
týdnu, obzvláště Velkého pátku, tu myslím, že aspoň vten čas
každý, kdo má jiskru křesťanství a citu v sobě, zákon ten za
chová, nebo kdo ani na Velký pátek, kdy Kristus žízní na kříži
umírá, této ujmy si činiti nechce, ten už je velice otrlý a zpustlý
a nezasluhuje ani jména křesťan. —
Po skončených obřadech nese se velebná svátost do boží/zo
hrobu, kde zastřena k uctění vystavena jest — zastřcna, poněvadž
zemřel Kristus — a tělo „jeho zastřeno v roucho odpočívalo
v hrobě.
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A když byla církev sv. své věříci o Velkém pátku u božího
hrobu shromáždila, svolává je opět.
3. Na Bílou sobotu k slavení tajemství nového. Pán odpo
čívá v hrobě, ale ze smrti vzešel nám nový život, život dítek
božích._Na počátku všeho stvoření zvolal Hospodin Bůh »budiž
světlo- — a proto modlí se církev sv. 0 světlo svaté a svět:
oheň, v němž spaluje sv. oleje zbylé z roku minulého, zněhož
rozsvěcuje se velkonoční svíce a věčná lampa, která po celý rok
dnem i nocí hoří před Nejsvětějším.
Nový oheň se světí na Bílou sobotu. aby se tím naznačilo,
že Ježíš Kristus svým přeslavným vzkříšením stal se nám světlem
pravým a z tohoto ohně rozsvěcuje se svíce velkonoční, v níž ve
tkáno jest patero zrn z vonného kadidla, tím zobrazuje se vzkří
šený ježíš, který v těle oslaveném ponechal sobě známky svých“
svatých pěti ran.
Hluboké tajemství zobrazuje též trojí svíce, kterou rozsvěcuje
kněz volaje: »Budiž světlo: — upomíná nás na slova nicejského
vyznání víry, že ježíš Kristus Bůh z Boha, světlo ze světla.
Hned po těchto posvátných obřadech čtou se proroctví Sta
re'ho Zákona počínaje od praotce Adama, až k té době, kdy
přišla plnost času, kdy touha po vykoupení dosáhla stupně nej
vyššího. Proroctví tato čítala se za starých časů křesťanským ka
techumenům, kteří připravovali se ku přijetí sv. křtu, k němuž
bývali na leou sobotu vedeni. A proto světí se podnes v den
tento křestná voda na památku toho, že udílen byl v den tento
křest. sv., nebo slušno jest, aby, když slavíme vzkříšení Páně,které
posvětilo, obnovilo, oslavilo člověčenstvo celé, obnovilaa posvětila
se ta voda kterou vchází člověk do církve boží.
Modle se nad ní rozděluje ji kněz ve 4 díly a kropí ji na
čtyry strany světa nebo pravil Pán svým apoštolům. aby do ce
lého světa šli a křtili všecky národy. Svíci velkonoční pohřižuje
do vody té, nebo všecka síla svátostní vody té přichází od ježíše,
jehož svíce ta značí, dlaní svou dotýká se jí na upomínku toho,
že na počátku Duch boží vznášel se nad vodami & pak třikráte
na ni dýchá a sv. olej i křižmo do ní leje, aby se zobrazila
plnost Ducha sv., který svou všemohoucností ji proniká a v ní
při křtu sv působí.
A tak očekává církev sv. novoujitřenku, která jižjižnad Gol
gotou vzchází. již zdobí opět svoje oltáře a počíná slavzt ne;
dražší občt mše sv. Slavnost vzkříšení odbývá se až druhý den,
u nás v Čechách na večer, ale církev sv. nemůže se jaksi ani
zdržeti, aby již nyní nezapěla radostné -Gloriac a plesavé >Alle
lujac nad tou slavností, která se blíží. To radostiplné Alleluja
a [zla/col zvonů, kteří nyní opět po dvoudenním mlčení rozvazují
kovový jazyk svůj, oznamuje světu vítězství nad smrtí — hrobem
— ďáblem, oznamují, že peklo přemoženo, hrobový kámen od
valen a brána ráje věčného vzkříšením Páně opět otevřena.
Tyt jsou tedy, moji nejmilejší, velebné obřady církve v sv.
témdni. Obřady těmi mluví církev a ty dojímají každého, kdo má
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v srdci svém jiskru náboženství — v nich leží celé tajemství na—
“šeho vykoupení. Ten duch, který v nich vane, není lidský, to je
ten duch, který tenkráte, když viditelný svět z ničeho plynul,
“vznášel se nad propastí, ten duch, který celé tvorstvo proniká,
Duch boží mluví tu k srdcím našim! Duch boží mluví k nám
v církvi, nebo on v ní žije, v ní působí a ji řídí ku spasení
našemu.
Nuže tedy, nejmilejší, budtež nám tito posvátní blížící se
dnové dobou spasitelného smutku — truchleme scírkví,abychom
se s ní pak mohli i radovati!
V Zelený čtvrtek připomínáme si tajemství nejsvětější svá
tosti oltářní, obzvláště pak u večer vzpomeňme na ježíše, kterak
v týž den po slunce západu na hoře Olivetské za nás krví se
potil a modlil. Velký pátek budiž nám upomínkou na ježíšeumí
rajícího za hříchy naše a když strávíme dny tyto v duchu kajíc—
nosti, navrátí nám Bílá sobota bílé roucho milosti boží. jestliže
s církví sv. truchliti budeme nad ]ežíšem trpícím, pak budeme
moci se s ní i radovati nad ]ežíšem vzkříšeným a to radostné
Alleleja, které zníti bude o svátcích velkonočních, zamění
se nám jednou v chvalozpěv sv. nebeštanů, s nímž spojíme hlasy
své před trůnem Beránka božího chválíce jej na věky. Amen.
1- Frautzlřek Ebert.

Hod boží velikonoční.
Pán Ježíš vstal z mrtvých: !. aby Spravedlnosti boží zadost
ucuneno bylo; 2. aby víra nase posilnena a 3. aby nadeje
nase utvrzena byla.
Vstalt jest, neníť ho tuto.

Mar. 16, 6.

Z doby krvavé revoluce francouzské zachovalo se nám slovo,
které zvláště hrůzné jest. Několik lidí pohnáno před revoluční
soudní tribunál. Proč? Snad majetek, snad vzácnější rod, snad
kněžské posvěcení, snad lítost nad popraveným králem projevená
toho příčinou. Co s nimi? jedni radí: do žalářů; jiní: do vy
hnanství za moře; ale jeden ze soudců svojí nenávistí předčí
všecky, S opovržením hledí na ostatní a praví: ?enom mrtví ne
vrátí se více! On soudí takto: Casy se mohou změniti a závory
žalářů povolí a ti, kdož uvězněni byli, mohou se jednoho krás
ného dne zase objeviti.
asy se mohou změniti a vyhnanci
mohou se přes daleké moře vrátiti do vlasti. Nejjistější je, když
obžalovaní budou usmrcení. Hrob je žalář, jehož dveře více se
neotevrou.
?enom mrtví nevrátí se více! Slovo je sice nové, myšlenka
však stará. Před více než 1800 lety byla hlavní myšlenkou ne
přátel Kristových. Po vzkříšení Lazara radili se židé: »Co uči
níme, neb tento člověk činí mnohé divy? Necháme-li ho tak,
všickni uvěří v něho-. Jan 11, 47—48. Tehdy povstal Kaifáš a
dal jim radu: :Užitečné jest vám, aby jeden člověk umřelza lid..
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Jan 11, 50. A od té porady k zradě, k bičování, k ukřižovánl
nebylo daleko. I když Pilát chtěl Spasitele propustitil volali:
»Ukřižuj, ukřižuj hole Myšlenka, že by propuštěn býti mohl, je
děsila; jenom mrtví nevrátí se více myslili, aneustali, až mrtvého
před sebou viděli. Ale na dlouho-li?
Zidům vedlo se tak jako bratřím Josefovým. Když hodili
Josefa do cisterny, posadili se, aby jedli. Byli rádi, že se Josefa
zbavili, a oslavili to malou hostinou. Ale jak krušně bylo jim
u srdce, když později po letech Josef poznati se jim dal pravě:
»Já jsem Josef bratr vášřa Tu nemohli bratři jeho odpověděti,
tak velikým strachem byli jati. A podobně se stalo i pyšným
židům, zákoníkům a fariseům. Pána Ježíše zabili, radostně potom
konali svátky velikonoční a s chutí pojídali beránka slavnost
ního; radovali se, že se jim dílo jejich zdařilo. Ale jak se ulekli,
zděsili, když někteří ze strážných přišli do města a z mrtvých
vstání Páně oznámili! Navádějí sic vojáky— ke lži — ale lež má
krátké nohy, daleko nedojde, a věčně zůstává pravdou » Vstalť
jest, není lzo tuto.:
Ze z mrtvých vstání Páně raduje se celý svět a krásná naše
píseň velikonoční vybízí všechno k duchovní radosti:
Raduj se všechno stvoření
na den božího vzkříšení
chválíc jeho oslaveníř
Abychom i my radost velikonoční v sobě oživili, chceme
dnes uvážiti o hlavních příčinách z mrtvých vstání Páně. Vstalt

Pán Ježíš proto:
I. aby spravedlnosti boží za dost učiněna byla, 2. aby vím
naše posilněna a 3. aby naděje naše utvrzena byla. Poslechněte
mne atd

Pojednání.
I.

V čem záleží spravedlnost boží? V ničem jiném zajisté
než v tom, že Bůh dobré odměňuje a zlé trestá. A tato spra
vedlnost boží odměňuje i ten nejmenší skutek dobrý a trestáito
nejmenší zlé. Spravedlivý jest Bůh ke všem rozumným bytostem
bez rozdílu. Byl spravedlivý k pyšným andělům a božskou mocí
je do pekla svrhl; spravedlivý byl i k andělům, kteří v jeho mi
losti setrvali, a odměnil je věčnou blažeností v nebi. Spravedlivý
jest i k nám lidem a to tak, že slibuje odměniti i číšku vody
studené. Kterak by tedy neměl býti spravedlivým k svému vlast
nímu Synu? Neměl před celým světem, před očima jeho ne
přátel, před kůry andělů odměniti ponížení svého Syna! Veřejně
Syn boží trpěl, veřejně se ponížil ——nuže spravedlnost boží sama
žádala, aby veřejně byl oslaven. Spasitel sám řekl: »Kdo se po

nižuje, bude povýšen-, Luk. 18,14; sám ale ponížil sebe nejvíce,
proto i povýšení jeho dle zásad spravedlnosti musilo býti nej—
větší. »Panz'žilť sebe samého, učiněn jsa poslušným až ]: smrti,a
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to k smrti kříže. Protož i Buh povýšil jej a dal mu jméno, které
jest nad všeliké jménec. Fil. 2, 8 násl. Musilo se naplniti, co pro
rocky předpovídala Panna Maria v chvalozpěvu Magnificat:
»Mocné sesadil se stolice, a ponížené povýšilc. Luk. ], 52. Kde
jsou ti mocní, kteří odsoudili Pána Ježíše? Kde Herodes, Pilát,
velekněží? Poníženi, zahanbeni a schlípeni ukrývají se, aby snad
lid proti nim se nevzbouřil, když nyní v jasném světle poznával
to bezpráví, které Spasiteli učiněno bylo. Kristus ale a jeho při
vrženci dnes jsou povýšeni. »Přišlať hodina, aby oslaven byl Syn
člověka:. Jan 12, 23. Nebeský otec splnil slib, který Synu svému
dal. Po slavném vjezdu svém do Jerusalema předpovídal Pán
Ježíš veřejně v chrámu své oslavení, a tenkráte )přišel s nebe
hlas: I oslavil jsem tě a ještě oslavím. Tedy zástup, který tam
stál, a to slyšel, pravil. že zahřmčlo. Jiní pravili: Anděl k němu
mluvilc..Jan 12, 28—29. Nebylo to však ani hřmění hromu. ne
byl to hlas anděla, ale byl to hlas Otce nebeského, týž hlas, kterýr
při křtu Pána Ježíše v řece Jordáně s nebe volal. »Nyní pak
přišla hodina, aby oslaven byl Syn člověka: — »Bůh Otec Ježíše
Krista vzkřísil z mrtvých: Gal. 1, ]. »Nezanechal duše jeho
v hrobě, aniž dal svatému svému viděti porušeníc. Ž. 15, 10.
Spravedlnosti boží bylo tak zadost učiněno.
II.

Kristus vstal z mrtvých, aby víru naši posilnil.
O dvě věci se především jednalo: že jest pravý Bůh. že
jest náš Vykupz'tel. Obé ale dokazuje jasně jeho z mrtvých
vstání.

'

a) Z utrpení Páně poznáváme jeho člověčenství. Vidíme to
tělo zbičované, ranami poseté, vidíme pravou lidskou krev, kterou
za nás prolévá, vidíme v duchu ten smrtelný zápas — ten, kdo
na kříži volá: »Dokonáno jest,: tenť jistě pravý člověk. Ukřižo
váno bylo však mnoho lidí — ale z vlastní moci vstal jen je—
diný Kristus. Ten, jenž třetího dne časně z rána z hrobu vy
chází, jenž vstává z mrtvých. slavný a nesmrtelný, při jehož
z mrtvých vstání země se třese a andělé s nebe sestupují, jehož
tělo je povahy duchové, tak že i hrobovým kamenem i zavře
nými dveřmi prochází, jehož tělo je rychle pohyblivé a tak ozá
řené, že i strážní na zem padají, ten není ani obyčejným člo
věkem, ani pouhým prorokem, ten musí býti všemahoucz'm Bohem.
Tak chápeme slova, která nedlouho před svým utrpením pronesl:
>Já__žjy_o_t_svůj„dávám,
abych jej zase vzal. Žádný ho neběřeúode

mne: ale já jej dávám sám od sebe: a mám moc jej dáti, ama'm'
mac jej

zasquzzq'g,J_ag__l_0,__1_'_7f_17&jak_jednati
může pouze všemo—

houcí Bůh; věru Spasitelovo z mrtvých vstání potvrzuje naši víru
v jeho božství a každý z nás bezpečně může zvolati se svatým
Pavlem:

»Víru komu jsem uvěřill<<II. Tim. 1, 12.

b) Ale i to, že Pán Ježíš jest náš Vykupitel, Spasitel, po
znáváme nejlépe z jeho z mrtvých vstání. Když anděl Gabriel
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juan:

%““

přišel k Panně Marii, zvěstoval jí: »Nazveš jméno jeho Ježíš; ont
zajisté vysvobodí lid svůj ode hříchů jejich.< Mat. 1, 21. Vyku—
pz'telské dz'/o Syna božího tedy spočívalo v tom, aby nás od
hřichua věčného zatracení vykoupil a na věky spasil. To ovšem se
stalo mučednickou jeho smrtí. Umřel však mučednickou smrtí
Kristus jediný? Célé legie byly těch, kteří bolestnou smrtí mu
čedníků umírali. Vzpomeňme na matku synů makkabejských, na
Eleazara, na sv. apoštoly; ba i u pohanů mnozí zemřeli smrtí
násilnou nevinně (na př. Sokrates -— musil vypíti pohár jedu).
Tu právě jednalo se o důkaz, že jediný Ježíš Kristus jest Vyku
pitelem. Kdyby byl jggqm trpěl, jenom_umřel, byl by ovšem
lidskou vinu usmířil a za nás dosti učinil, alenás by o svém díle
vykupitelskégl

nepřesvědčil,

ani ďábla

a__n_1Í_l1řng;iii;.;.—aní;řšrxír£LLý_

nebyl přemohl. Smrti by nebyl přemohl, kdyby vhrobě tělo jeho
žEtiělUfsá'mÝrňrti by byl podroben; následek hříchu, dílo ďá
blovo, smrt, neztratila by na své hrůze. Ale Kristus vstavzmrtvých
přemohl smrt, takže sv. Pavel 'ásavě volati může:'»Pohlcena,pře
možena jest smrt u vítězství
. Kor. 15, 55. A tím, že přemo
žena smrt, přemožen také ďábel, jehož nenávistí smrt na svět
také přišla, přemožen i hřích. Hřích panuje celému člověku,itělu,
člověk celý, i tělo jeho vykoupeno býti mělo. A to právě se
stalo z mrtvých vstáním Páně. Proto dobře napsáno jest v Z. 29,
10: »Jaký užitek bude z krve mé, jestliže sstoupím v porušení Pc
Co by to prospělo ke cti boží a ke spáse světa, kdybych sice
krev vylil a za lidstvo umřel, ale v hrobě zůstal, zetlel jako jiní?
Nikdo by mne nevyznával, nikdo by ve mne nevěřil. Ale já jsem
z mrtvých vstal, ďábla, hřích a smrt přemohl, vykupitelské dílo
na venek osvědčil a tak nejlépe víru křesťana utvrdil.: Proto
vhodně hlásá sv. apoštol Pavel: »Nevstal—li Kristus z mrtvých,
marné jest kázání naše, marna jest i víra vašec. I. Kor. 15, 14.
III.

Kristus vstal z mrtvých, aby naši naději posilní! a nám bu
doucí z mrtvých vstání pojistil. Neboť:
a) Kristus a věřící tvoří dohromady jedno velké duchovní
těla. Hlavou toho těla je Kristus, my jsme údové. »Jakovjednom
těle mnohé údy máme, tak jsme mnozí jedno tělo v Kristu,
všichni pak jeden druhého údovéc. Řím. 12, 4—5. ]estli ale hlava
toho těla vstala z mrtvých, vstanou zajisté i údové. A dále:
b) týž ]ežíš, jenž svoje vlastní z mrtvých vstání předpověděl,
mrtví gdyž—331,45.Syna „božíhori

.r.- i.. _ůj_d9u.„kt„eřf_d0bře činili.

nuzktíšcní. života..rkteři.pak. ale činila..93 „vzkříšenísbúc'iu5155"
5, 28 násl. nA tato jest vůle Otce mého, kterýž mne poslal, aby
každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný, a já ho
vzkřísím v den nejposlednější.: ]an 7, 40. Naplnilo-li se tedy, co
Kristus Pán o sobě předpovídal, naplní se jistě i to, co o nás
prorocky pověděl. Proto táže se sv. apoštol Pavel v listě svém
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ke Korintským I.' 15, 12; »Poněvadž pak se káže o Kristu, že
z mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vámi praví, že není vzkří
šení z mrtvýchřc
Jak blabodějná jest tato naděje! Tato naděje sílila mučed
níky v největších bolestech ;*) Tertullián praví o křestanech, že
rádi obětovali své údy a své životy v naději, že zase z mrtvých
vstanou. Naděje ta těší nás při bolestném loučení a smrti našich
miláčků; každý může říci, když mu někdo umře: »Vírn, že vstane
při vzkříšení v den nejposlednější-. Jan 11, 24. Proto také svatý
Pavel napomíná, abychom se nemírnému bolu při smrti přátel a
příbuzných nepoddávali, přes příliš netruchlili, jako pohané, rkteří
(této) naděje nemají:. I. Thes. 4, 12. Tato naděje jest mocnou
posilou a lékem proti hříchu. Zejména nás pobízí, abychom těla
svého neposkvrňovali, abychom nezneužívali nikdy smyslů a údů
svého těla ke hříchu, abychom vstáti mohli k věčné blaženosti
a nikoliv k věčnému zatracení. Naděje v budoucí z mrtvých
vstání pobádá k ctnostnému životu a volá k nám: »Oslavujte a noste
Boha v těle svémh I. Kor. 6, 20.
*

*

*

Dojemné jest, co čteme o starém jakubovi v Písmě sv.
Když bratři josefovi přišli z Egypta a oznamovali mu: »Josef,
syn tvůj, živ jest a panuje ve vší zemi egyptské: — nechtěl jim
starý jakub ani věřiti. Když všechno dopodrobna mu vypravo—
vali, královské vozy i jiné dary ukázali, bylo mu, jako by byl
z těžkého sna procitl. Duch jeho okřál a on řekl: »Dostit mi
jest, že ještě Josef, syn můj, živ jest; půjdu a uzřím ho prve než
umrulc I. Mojž. 45. 28.
jak veliká byla radost tohoto sv. patriarchy! Ale neskon
čeně větší radost dnes vane církví, Panna Maria raduje se pravíc:
Dostit mi jest, že ještě ježíš, Syn můj živ jest; půjdu a uzřím
ho. Apoštolové se radují a volají: Dostit nám jest, že ještě Ježíš,
Mistr náš, živ jest, půjdeme a uzříme ho! Nevyslovitelná jest
radost církve, která volá: Dostit mi jest, že ještě ]ežíš, zakladatel
můj, živ jest!
Živ jest -— a dokazuje spravedlnost boží;
živ jest — a dokazuje že jest naším Bohem a Vykupitelem;
živ jest — a sílí naději v naše z mrtvých vstáníl
A proto když bouře proti církvi zuří, když nepřátelé dolé
hají a lodička Kristova sem a tam se zmítá, nebudeme zoufati,
ale zvoláme: Dostit nám jest, že ještě ]ežíš živ jest — nedá za
hynouti církvi své! Jsi—li zarmoucen, pronásledován, pohrdán,
zvolej: Dostit mi jest, že ]ežíš, Spasitel můj, živ jest; jeho z mrtvých
vstání dává mně sílu, abych všechno to snášeti mohll jsi-li ne
mocí a bolestmi navštiven, povzdychni: Dostit mi jest, že Ježíš,
Vykupitel můj živ jest; jest živ ve velebné Svátosti oltářní,uněho
budu hledati občerstven/í,a potěšení v bolesti své. A když na

—_

l'

') Kdo by chtěl užitir/Mach. 7, 9, ]ob ra. 25—27.

ii.
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lůžku smrtelném ležeti budeš, když sil tvých ubývati bude, a
život tvůj ku konci se nachýlí, když hodina smrti nadejde,itehdy
se potěš tou myšlenkou a s důvěrou zvolej: Dostit mi jest, že
Ježíš, Bůh a Vykupitel můj živ jest; půjdu a uzřím ho. Amen.
R. S.

Hod boží velikonoční.
XIII. a XIV. zastavení.
Koho hledáte, Ježíši nazaretského ukři
žovaného ?

Stonal nám někdy, někdo z drahých našich? Čekali jste
snad den. kdy se měla nemoc obrátit buď ve zdraví buď ksmrtiř
Vy víte, jak veliké zlo jest nejistota, viděti nemocného, nemoci
cenu zdraví dát, nevěděti výsledek jak trapné jest. A což je-li to
otec, který živí 5—6 krčků malých spravedlivě a poctivě jak ta
Vlaštovička, pod naším okapem — jaké jest očekávánířOči všech
se točí na postel, jako by se ptaly jak jest —- jak pokračuje
zdraví nebo nemoc. Jaká radost jest, když první jde zpráva: jest
lépe — aneb jest zdráv.
V podobném postavení byli apoštolé. Pán a mistr jejich byl
ukřižován — a oni očekávali onen poslední největší důkaz božství
jeho sv. vzkříšení. Jaké to bylo očekávání? Jen srdce upřímně
věřící může pochopiti stav apoštolů v ty dny. Tu sv. víru živou
vidíme zobrazenou na posledních 2 zastaveních křížové cesty —
o nichž dnes budeme rozjímati.

Pojednání.
Třinácté zastavení zobrazuje nám pohřeb Páně: Skončilo
i umučení Páně. Vše má svůj konec, radost i žalost. Končí se
nám také jednou naše bolest a naše cesta křížová, i radost naše
se skončí. Co zbývá pak jest jediná věčnost a ta je dvojí —
s Bohem a bez Boha. Také každému člověku končí křížová cesta
a dokončí utrpení své a následuje tajemství kříže jeho. Jeho
poslední nemoc, poslední starosti, poslední bolest tot konec jeho
pašií. Nastává pro tělo jeho doba, kdy ve zdejším životě stane
se necitným pro všechny bolesti a starosti, sňat bude s kříže
svého, který mu Bůh dal nésti v životě.
Pak následuje složení s kříže. Jaké bude? Spasitele Josef
Nikodem, Jan a zbožné ženy nakoupivše masti připravili ku pohřbu
a položili na klín Mateře boží. Jak krásný to obraz Pán Ježíš
zraněný, ležící na klíně Panny Marie! Po tolika bolestech — od
počívá v panenském klíně Pán Ježíš, odpočineme i my takto?
Jako Pán Ježíž po svém umučení měl přátele vzácné, tak
i nyní má své Josefy Ar. a Nikodemy, své Jany zbožné a ženy
ctnostné, kteříž obstarávají pohřeb Páně nyní, aby znova z mrtvých
vstal. Tím pohřbem rozumí se sv. hodné přijímání, rouchem
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čistým, tot tvoje svědomí, vonnou mastí, tot dobré skutky tvé,
to jest smíření se doma a vsousedstvu, to pevný úmysl v dobrém
a vůbec vše, což bohulibého činíme v době. kdy chystáme se do
těla našeho, kteréž jest chrám boží, přijmouti Ježíše.
Jako jedni obsypali Pána slinou, hanou a ranami, tak jiní zase
jako Nikodem, Ian, Salome a Marie pochovávají Pána s úctou
velikou a příkladnou zbožnosti.
Poněvadž jsem na Velký pátek uvedl několik rouhačných
příkladů, jak Kristus Pán stále jest mezi 2 lotry křižován, spra
vedlnost žádá, abych také dnes uvedl vám Nikodemy, ]osefy a
Jany, kteří s uctivostí pochovávají tělo Páně, abychom viděli nejen
stín, ale i světlo.

Patron našeho kostela sv. Václav jest vám zajisté znám jako
zbožný Nikodém, který s uctivostí velikou opatroval tělo Páně
ve velebné svátosti, kterak v noci jej vyhledával, aby v samotě
s ním rozjímal.
Proto o něm nebudu mluviti, ani o sv. Ludvíku, králi, kterýž
se podobá našemu sv. Václavu v úctě své k Ježíši, odpočívají
vajícímu v hrobě svátostném.
Chci uvésti příklady z doby nové, jako jsem uvedl sociální
z doby nejnovější. Tu mi připadá 'l- princ Balduin (belgický)
ílanderský, který ve svém mládeneckém věku jako pravý jan, mi
láček Páně, nespokojil se sv. přijímáním v kapli královské, ale
každou neděli při veřejných službách božích přistupoval ke stolu
Páně, aby i jiné vznešeným svým příkladem povzbuzoval. Štastný
a hodný onen mládenec umřel před 16 roky, Bůh si jej povolal
dříve a sňal s něho kříž, který naň čekal, neboť měl býti
králem belgickým. Z prostřed zkaženosti povolal si Bůh nového
Aloisia, aby klaněl se Spasiteli nezakrytému v království lepším,
než jest království belgické.
Zajisté potřeboval dobrý mládenec síly k tomu, aby se
nedal různými řečmi ——zdržet od horlivé pobožnosti své. Aby
přemohl obtíže módy, potřeboval sílu jako miláček Jan. Ano inyní
lze nalézti věrné duše Páně i mezi nejvyššími i nejnižšími.
V republice Aeguador španělské části zemřel před několika
lety praesident, tedy první osoba ve státě. Muž vynikající uče
ností, statečností a spravedlností velikou.
Jméno jeho Garcia Moreno. Tento muž spojoval s těmi
jmenovanými vlastnostmi též zbožnost v pravdě příkladnou. Muž,
který bojoval statečně, jehož učenosti a péra se lekali nepřátelé,
modlil se jako malé dítě a sloužil při oltáři Páně jako pacholík
nevinný.
'
Den jeho — plný práce — počínal modlitbou a rozjímáním a
nebylo dne, aby nebyl přítomen mši sv. Před mší sv. strojil kněze
do mešního šatu, vzal knihu mešní a muž v plné síle, který vo
díval vojsko do boje a loďstvo na moři statečně řídil — mini
stroval jak druhdy sv. náš patron Václav. V neděli služebnictvu
svému vykládal katechismus — a když se stalo, že potkal kněze
nesoucího svátost oltářní knemocnému, vždy doprovodil Spasitele
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až ke dveřím nemocného, aby mu vzdal čest, neminulo ani jedno
církevní procesí,_ aby se sklopenou hlavou ctihodnou nekráčel
v rozjímání za nejsv. sv. Když missie se odbývaly, pro něž velmi
horoval, tu sám byl první, který missionární kříž vzal na ramena
aby jej nesl na stanovené místo, nešel kolem kostela, v němž
byla svátost nejsvětější, aby tam nezašel a se nepoklonil srdci
Páně, kteréž uctíval s křesťanskou zbožností. Zde vidíte Nikodema,
kterýž v nejvyšším postavení svém zachoval úctu nejvyšší k Nej
vyššímu.
A Bůh požehnal jeho pracím, že lid pod jeho vládou pro
spíval hmotně a duševně. Jako mučedník sv. víry dokonal úklad
nou vraždou 1875.
Nový to důkaz, že neschází nikdy Nikodemů a Josefů a
Janů — jako také nikdy neschází lotrů.
Kéž by si každý vyhledal příklad dobrý a dle něho se řídil.
Vidíte, že dobrý příklad má méně následovníků než špatný, pro
tože více se kloníme k zlému než k dobrému.
Včera pod večer slavili jsme památku vzkříšení Páně.
V řadách kráčeli mládenci, v pořádku panny křesťanské.
Tak jako včera před lidmi oslavovali jste Páně pohřeb a vzkří
šení,“tak v duši své v úctě chovejte vždy přítomnost Páně ve ve
lebné svátosti Nebo na oltáři v té na oko mrtvé podobě chleba
mešká Ježíš Kristus jako v hrobě, kterýž Josef a Nikodem při
pravili jemu. Jak víte dobře, jest vaše srdce hrobem, kde má od
počívati stále Ježíš, aby jednou vstal s vámi. Jen kde odpočívá
Pán Ježíš, lze očekávati vzkříšení slavné. On jest ona jiskra životní
v nás. Ta na oko nepatrná podoba chleba stává se nejdůležitější
částí života věčného. Malá částka jedu stačí, aby zničila silného
muže—malá částečka sv. oltářní zase chovávsobě života věčného
zárodek. Kdo jí mé tělo, má život věčný . .
Co žádá Pán od tebe? Abys jako dobrý jeho učedník byl
dobrou vůní jeho, aby život tvůj nebyl hanbou pro jméno Páně,
aby nemohli říci spustlí lidé: vidíte jej — jak hanebné žije? »Kri—
stova dobrá vůně jsme-. Ta různá zábava, která stíhá jedna druhou,
připravuje často člověka o zdraví a statek jeho na mizinu a
Krista Pánu o duši, tak že kostel odpoledne bývá méně navštíven
než schůzka mladých na návsi. Ježíš pak zůstává vždy týž. Jestli
jsi chtěl doprovoditi jej o vzkříšení, nezanedbej služby jeho v den
sváteční.
Až přigde chvíle, kde budeš opouštěti vše, a také všecko
opustí tebe. při té velké proměně “na kterou čekáme — tu bude
s tebou Ježíš, kterého jsi ty doprovázíval, uctíval a navštěvoval —
a v přítomnosti jeho bude ti blaze.
Nezapomeň nikdy, že uprostřed nás lidí kráčí Kristus Pán —
nepoznaný a že jsme mu blíž než myslíme—bud' vždy mezi hor
liteli jeho a on tě připočte mezi své. Byl jsem v žaláři a na
vštívili jste mne — pojďte do radosti Pána svého. Amen.
Fr.

Vaněček.
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Pondělí velikonoční.
Náboženství jest základem společnosti a) náboženstvr
se nedá ničím nahraditi, b) náboženství nahrazuje mnoho a
činí vše lehčím.

Rozkázal nám kázati lidu a svědčiti,
že on jest, který jest od Boha usta
noven soudcem živých i mrtvých.

Skut. ap.

.10.

Evangelium mluví o dvou učednících jdoucích do Emaus,
vypráví jak o jejich sklesle mysli tak o zármutku a chabé víře
jejich, ale přece se zmiňuje, že věc jejich se točila kolem osoby
Páně. Pán stojí podle nich, jde s nimi, hovoří s nimi o svém
umučení, tak že skleslé srdce jejich hoří radostí a nemohou ani
postrádati jeho a proto jej nutí, aby s nimi pojedl chléb ten ta
jemný průvodčí, který se jim v lámání chleba dal poznati. Ta
kovým jest Bůh duši naší, jako jest duše k Bohu. Když ztrácí
živou víru a jest zpozdilé srdce k věření, pak kráčí smutna touto
poutí, jako by byla ve své naději sklamána, jde smutna cestou
života
Štastna, když aspoň mluví o Bohu. Bůh roznítí zase srdce
k novému ohni lásky a sejme bělmo s očí, že pozná přítomnost
boží, v níž žijeme, jsme a se hýbáme a z ní bude bráti sílu a
oheň znova; ke skutkům dobrým, sílu v utrpení, radost v zá
rmutku a světlo pro okamžiky zatmění.
—y jsme pocestní a Ježíš jest průvodčí náš. Ježíš dobrý tot
základ všeho. Náboženství, kteréž nám dává, tot jest základ spo
lečnosti lidské. Z náboženství nám přichází radost, světlo, síla,

požehnání
Nemůžeme dosti na to klásti váhu v době přítomné, kdy
někteří ztřeštčnci pustili heslo: náboženství pryč ze škol a 2 ve
řejného života, proto třeba o tom jednati. Dále i proto, že sama
slova sv. Petra, která jsem užil za základ, praví, že jest povin
ností hlásati a svědčiti, že Ježíš jest od Boha ustanovený soudce
živých i mrtvých, t. j. spravedlivých ihříšných, že dle jeho pravdy
budeme jednou souzeni. Proto chci láskám vašim ukázati, že mi—
boženstvz'jest základem společnosti, že se ničím ]. nedá nahradz'tž
:; II. že samo nahrazuje mnohé a ulehčuje vše.
Jest příliš veliká zodpovědnost, kdož základem blaha spo
lečnosti lehkovážně hýbá. Proto třeba svědčiti nám, že Ježíš jest
soudcem, s nímž máme počítati, abychom se nepřepočetli.

I. Náboženství nedá se ničím nahraditi.
C0jest náboženství? Jest svazek, který spojuje tvora s jeho
stvořitelem. Jest to ctnost, kterou dáváme čest a klanění Bohu.
Náboženství obsahuje všechny pravdy, z nichž jde svrchovanost
boží nad námi a zase naše závislost na Bohu. V nejširším způ—
sobu řečeno náboženství obsahuje pravdu nejen že Bůh jest, ale
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že i my jsme předmětem jeho péče, že musíme uznati, nad sebou
zákon jeho, a svou svobodu a zodpovědnost, z níž jde pak i zá
sluha činu některého a zase vina hříchu, povinnost dobré činiti a
konečně věčná odplata: tot v nejširším smyslu jest sv. nábo
ženství.
Tyto pravdy jsou nejdůležitějším základem společnosti.
Bez nich nutně následovati musí pád společnosti, její zdivo
čení a znemravnění.
Nazval jsem náboženství základem, poněvadž blaho společ
nosti na něm stojí. Jako dům nemůže býti bez základu, tak ani
společnost bez základu náboženství. Základy stavení mohou býti
rozličné: slabé a silné na písku, neb v zemi neb na skále. Dle
pevnosti základu také se řídí pevnost stavení. Víte, že často Pán
]ežíš podobenství o stavení užíval, a že sebe nazýval kamenem
základním, který ublíží tomu, kdo o něj se urazí, a potře toho,
na koho dopadne. Toť jest řeč jasná. Jsou základy, které nejsou
tak pevné jako skála; jsou náboženství, která mají jen něco kře
sťanského a pravého a to jest právě, co jest pevného a tvoří
základ.
Proto všichni mužové, kteří veliké věci pro společnost vy
konali, kteří zákony národu svému dali, všude položili ten kámen
základní společnosti: náboženství.
jím se řídí poměr člověka k Bohu a na tom mnoho záleží
a jím se řídí i poměr člověka k člověku!
Náboženství k čemu nás veder“ Ono nás vede k spravedl
nosti, každému, což jeho jest, dáti, nikomu nekřivditi, slib, přísahu
plniti, věrnost v manželství zachovati, povinnost k rodině plniti.
Abych užil krásnější slova než jsou moje, užívám slov sv. Pavla
k Rim. 13.7.: »Dávejte tedy všem, což jste povinni. Komu daň
tomu daň, komu clo tomu clo, komu bázeň tomu bázeň, komu
čest tomu čest, žádnému nezůstávejte nic dlužní, než abyste se na
vzájem milovali, nebo kdož miluje, zákon naplnil. Nebo nezcizo
ložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, ne
požádáš a jest-Ii které jiné přikázání, v tomto slově se zavírá:
milovati budeš bližního svého jako sebe samého.:
- Milování bližního neučiní zlého a protož plnost zákona jest
milování.
]est to tedy důležito pro společnost, jak o tom soudí její

členové? Ano to jest tak důležito, že užipohan Plato ozákonech
pravil (Lib. X.): Kdož ničí náboženství, převrací základ společnosti
lidské. Proto už i soudný pohan zahanbujety z naší doby, kdož
to ničemné heslo si napsali na štít svůj.
Svate' náboženství udržuje svědomí bdele', aby vedlo nás
ku plnění každé povinnosti ajest to stálý soudce v nás, který jest
hlas boží, jenž dobré i zlé nestranně soudí. Mluvte si jak chcete:
Bůh jest soudcem naším a on dal svůj soud do našeho svědomí,
které soudí dobrý i zlý skutek náš a nedá se ničím nahraditi.
ádný lidský zákon nemůže nahradili náboženství, protože
by mu scházela závaznost. Každý se může tázati, proč mám toto
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činiti? Bez Boha každý zákon jest méně než pavučina. Bez nábo
ženství není a nebylo zákona. To krásně vparlamentě španělském
vyslovil státník D. Alejandro Pidal y Mon: »Dejme tomu, že
učenec domýšlivý hlásá bláznovství: »není Bohac, s podivem mu
naslouchá vrchnost a řekne: tedy není spravedlnosti, slyší to zlo
činec a řekne si atedy není žádného proviněníc, slyší to nebo
mladíka a též docela správně uzavírá: >tedy není také ctnosti,:
a dovi se o tom sněmovna a učiní závěr: »tedy není zákona:.
Ty závěry mohou jíti dále: není tedy hříchu, není majetku, pro—
tože není ani Boha. A co nastává? co praví Isaiáš prorok k Tes. 12.:
»Nárad zajisté :; království, kteréž by nesloužílo tobě, zahyne :;
rpustašenz'm pohubeni budon.<<

Náboženství nedá se nahraditz' vzděláním. Často se opakuje
bludná a rouhavá věta: >vzdělání nahradí náboženství.: To jest
věta rouhavá proti svaté boží pravdě, která zůstává soudcem spra
vedlivých i hříšných. Jeden z předních velebitelů vzdělanosti
Viktor Hugo dokonce pravil: »Stavte školu a žalář bude zby
tečný.: Blud se lehce řekne ale nikdy neosvědčí. Nebo právě ve
Francii stoupl počet zločinců měrou úžasnou a ti všichni byli od
chováni ve škole, kde nebyli vychováni dle náboženství. Pouhé
vzdělání nemůže nikdy nahraditi ten zákon boží v nás, který jest
nám s nebe dán. Protestant Oeltingen Moralist. 602 v kapitole
o vzdělání praví, že věta: >vzdělávati znamená umravňovatic, padá
a dokazuje to vrůstem zločinů z kruhu vzdělaných, vzrůstem ší
lenství a samovražd z kruhů vzdělaných n von Hartmann ve své
»ftlosoňi neznámého: III. vyd. 714. dokonce praví, že vzdělání jen
dělá rafinovanější zločiny, protože si najde vytáčky »stupeň ne
mravného smýšlení zůstal týž, ale ono odložilo koňské kopyto a
jde nyní ve frakuc. Proto nelze ten svatý zákon náboženství na
hraditi vzděláním, aby člověk neklesl v propast vezdejší bídy
mravní natož věčné. jen ďábel mohl býti napovědou věty: »pryč
s náboženstvím

ze škol—:.

Nám musí býti pravidlem věta učedníků emauských: »Pane,
zůstaň s námi,c nebot jest ustanoven soudcem živých i mrtvých.
Kdyby však mělo býti vytčeno, co brání zločinu, pak by to
byly dvě fakta a sice ve Francii odchovanci náboženské školy do
dávají nejmenší procenta do kriminálů, kdežto odchovanci státní
školy bez náboženství súčastňují se daleko nepoměrně více
v číslici zločinnosti. Druhý fakt jest vzat ze života dona Boska,
jenž věnoval život svůj opuštěné mládeži, aby ji k Bohu vedl a
tu ukázal se vliv jeho zbožné výchovy, že nikdo z chovanců ne-o
přišel ani do styku s policií a kriminálem.
Násilí žádne nemůže tak chrániti před činem špatným jako
nás chrání zbožné svědomí. Kam sahá zbraň sečná a střelná, to
jest vždy jen malý pruh země a proto jen málo může chrániti,
však náboženství v srdci jest hlídač svatý, který nás všude do—
provází a všude povzbuzuje a varuje, tak vznešený hlídač, jejž Bůh
sám vštípil do srdce, nemůže ničím býti nahrazen. Proto národ,
v němž se tento anděl strážný (abych tak řekl o svědomí),
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soustavně otupuje, ten národ musí na sobě zakusiti slovo pro
roka: národ a království, které neslouží tobě, zahyne. Tot jest
rozsudek boží, který byl na mnohých národech a královstvích vy
konán a bude vykonán na všech, kdož trpí hnouti tímto základem
božím.
O ostatních náhražkách, které mají v zásobě obmezení na
dutci, ani mluviti nechci jak směšné a bez vlivu jsou, jako na př.
Comteovo heslo vědomí sloužiti lidstvu aneb sláva historie že jest
náhražkou náboženství aneb služba. »Neznámého: že nahradí prý
náboženství. Toť vše jsou jen doklady pro výrok sv. Pavla, že ti,
kdož opustili Boha, stali se blázny a měli se za moudré.
Náboženství nelze nahraditi ani silou vlády, ani mocí vzdě
lání, ani lektvary filosofů a proto třeba si toho daru nebes vážiti,
nebot on nahrazuje mnoho a mnohé docela a ulehčuje vše, o čemž
v díle druhém.
II.

Náboženství nahrazuje mnoho.
Jest to zjev nám křesťanům všem známý, že sv. apoštolové
prosycení věrou sv. obrátili svět bez násilí, bez mocí, bez moci
bez učenosti, bez vlády, bez peněz, ano přes všechno úsilí ne—
přátel a krutost žalářů, ostrost seker a všeho nepřátelství. Tu vi
díme nejlépe sílu sv. náboženství, kterou nikde nemůžete viděti.
Tutéž sílu vyvíjí ono sv. náboženství v každé duši zvlášť, ba ono
kolikráte působí v nás aniž bychom to pozorovali. Illy béřeme ze
so. náboženství světlo, sílu, radost, vzdělání a mnohdy ani toho
si nejsme vědomi, že jest to dílo toho daru božího v nás.
Sv. náboženství nahrazuje Zelzoelidskou vzdělanost. Věda se
jen pracně dobývá, vzdělání, t. j. ony formy obcovati s bližním,
žíti ve společnosti, ty jiní studují právnicky a filosoficky, ale zů
stává lehkou a správnou odpovědí slovo Páně: »co nechceš, aby
ti činili, nečiň jinýma. Vštipte tuto větu do srdce a jednejte s ostat
ními. kteří ji mají též v srdci a budete vidět, že pro ně jest zby
tečný soud, marný žalář, zbytečná filosofie životní, která hledá
obyčejně jako nezbedné dítě vytáčky, aby otcův rozkaz: »ty mášc
obešlo aneb se mu vyhnulo.
Vštipte v srdce větu: »Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty
jiným,: a vizte výsledky tohoto vzdělání; nezpůsobilý více než
všecky učené knihy? Celé skutečné vzdělání spočívá na ak jedno
duchých větách sv. evangelia, které vzato do katechismu, že se
třeba diviti, že pro stromy ti moudří ze světa nevidí les.
Máme příklady ze života svatých, že ač neuměli čísti a psáti
dovedli tak krásně jednati a žíti a souditi o těžkých věcech, že
k nim moudří chodili na poradu. Svatý Felix a Cantalicio byl
rádcem sv. Karla B.
Sv. Kateřina Senenská, dítě barvíře, napomínala a učila sa—
motného papeže Řehoře XI., aby se vrátil do íma, církev oči
štoval. Listy její, které diktovala, svědčí, že zde duch zbožnosti
způsobil dar umění a moudrosti.
Rádce duchovní.

22
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Ve tváři ichování nábožného v pravdě člověka značí se
taky tak vzdělání v řeči a jednání, že zahanbuje mnohé, kteří
o sobě praví, že vědí mnoho, ale jednu věc neumí: dobře žíti a
dobře činiti povinnost stavu svého. Tuto vzdělanost náboženskou
nahraditi nemůže žádná učenost. Abych to předvedl v drsné
pravdě, řekněte někomu: ty nesmíš zle činiti, nebot slunce stojí
a země se otáčí kolem něho: Stačí to k dobročinění? Ale vštípte
mu do srdce, co druhdy ve školách klášterních bývalo cvičeno:
Co jest nebe? láska.
Co jest peklo? nenávist.
Co svědomí? oko boží v nás.
Co bude působiti na život lépe? Učenost či zbožnost?
Proto pravím, že náboženství nahrazuje životní vzdělání,
kdežto učenost nemůže nikdy nahraditi náboženství.
Sv. náboženství dodává sílu, nahrazuje fi. Nejpřísnější zákon
nemá do sebe tolik síly jako nejjednodušší pravda svatého nábo
ženství.

"

.

Ty náhražky náboženství mohou býti pro lidi tak dlouho,
dokud je nic netíží; v kříži nestačí.
Podívejme se na ty učedníky z evangelia. Smutni jdou—,
ale srdce v nich začne hořeti, když jim Věčný soudce začal
vykládati proroky a začal ukazovati, že i Vykupitel musil
trpěti a tak vejíti do království božího. Pohled na kříž do
dává více síly, než celé sloky filosofů starých a mladých. V ne
mocnici naši, kdys chtěli ze sekční síně ve své předpojatosti
odstraniti kříž, aby se jinověrci nad tím neuráželi. Však známý
professor medicíny postavil se proti tomu řka, že ten kříž má
velkou posilu pro nemocného, jenž se klade na prkno operační.
Kříž tam zůstal. Tu posilu zkusí každý, když naň neštěstí velké do
lehlo. Běda tomu, kdo tu posilu nehledá, on na sobě zkusí, co
prorok Isaiáš pravil: Kdo tobě nebude sloužiti, zahyne.
V životě filosofa Schoppenhauera, vypráví věhlasný Jansen
»Zeit- und Lebensbilder,c I. 125, že Schoppenhauer v nemoci své
v bolestech konečně volal: » Bože,
Bože.: Lékař jej oše
třující pravil: »což ve vaší filosofiije místo pro Boha?: Schoppen
hauer pravil: »V bolestech nevystačí filosofie bez Boha.c Když
se mu povolilo, radil mu lékař uvésti si život do pořádku s Pánem
Bohem a mluvil o Bohu a Ježíši Kristu, soudci mrtvých iživých.
Tu v rozčilení zvolal filosof: »Zůstaňte mi s těmi postrachy da
leko od těla.: Ten den večer zemřel. Ježíš Kristus však zůstane
a bude věčně soudcem živých imrtvých. V bolestech a souženích
mnohý se k Bohu utíká, ale ihned ve štěstí na něho zapomíná.
Kdo chce sílu sv. náboženství poznati, musí je znáti, milovati
a ctíti.
Sv. náboženství působí radost, jako nikdo jiný nepoznává ze
všech ostastních věcí. Co pravil Spasitel učedníkům? Tajemství
sv. kříže, a to rozradostnilo jejich srdce. Jest v Písmě sv. napsáno
0 učednících Páně, jak s radostí šli ze síně soudní,. kdež byli
trpěli pro Pána svého. Odkud ta radost? Z náboženství.

—331—
A toto náboženství chtějí vyrvati ze srdce? Proč raději ne
chtějí vyrvati srdce celé? Kdo často stál u lože nemocných, kdo
měl příležitost obcovati se sklíčenými, ten ví, kolik radostí, síly a
světla jest ve sv. náboženství.
Samavraždy dokazují tuto pravdu. Smutný konec života při
hází se zpravidla tam, kde nebylo sv. náboženství, aby bylo pod
porou. Tu člověk vykoná nad sebou sám ortel smrti. Čím méně
v srdci náboženství, tím méně radosti životní a tím spíše se člověk
odváží toho hrozného zakončení života. »Ten dar s nebe,: jak na
zývali i pohanští filosofové sv. náboženství, to překáží některým
a proto je chtějí vyrvati ze srdce a jen s ním se potýkají. Chtějí
postaviti dům do větru a věž na špičku!
Stejně moudré jest jejich počínání.
Ničím, přátelé drazí, se nedá sv. náboženství nahraditi ani
vzděláním, ani zákonem, ani jinou náhražkou, ale ono dodává člo
věku vzdělanost, sílu a radost. Ono není potřebné toliko pro
město a stát, ale pro každou duši zvlášt. K tomu závěru dospívá
člověk at soudně přemýšlí, aneb od Boha jest osvícen. Tím chci
končiti, že vám uvedu dvě věty. První vzata jest zpohanského mu
drce Platona (De leg. tom. VIII.): »jest nespornou pravdou. že
jestli Bůh není nad správou některého města a má—litoliko lidský
základ, nemůže vyváznouti z velkých neštěstí . . . jestli stát jest
založen na bezbožnosti a řízen lidmi, kteří spravedlnost šlapou,
nemá prostředků bezpečných.: Tot výrok mudrce pohana, kterého
všichni pro jeho moudrost chválí.
Druhý výrok jest vzat ze žalmu a jest tak velice podoben
výroku Platona: »Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo pra
cují, kdož staví jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo
bdí, kdož ostříhají je. :
Ted vydali lidé nic neznamenající heslo bídné: »pryč s ná
boženstvím-. Kdož nechce spoluvinen býti, ten musí také své
slovo a svůj vliv dáti na váhu.
Nové pohanství povstává mezi námi a sice horší než bylo
první. Víra sv., rozum zdravý, vlastenectví pouhé nutí nás svěd
čiti, že nikdo dobře nekončí, kdo s božskými věcmi zahrává. Bůh
nás chraň, abychom někdy měli zakusiti, co jest to lid bez Boha
a země bez náboženství. Pane, zůstaň s námi., abychom nepozbyli
světla tvého, sílu a radost, která plyne ze tvé sv. pravdy. Amen.
Fr.

Vaněček.

Pondělí velikonoční
První přgímání tve a tvých dítek, velikonoční přjímání tvé &
tvých a poslední přuímání vaše.
_Iotevřeny jsou oči jejich a poznali
jej, a on zmizel od očí jejic.
Svv. Luk. 24. v 31.

Evangelium sv. nám vypráví o tajemném průvodci sv. učed
níků do Emaus. Sotva že vyšli za město a rozmlouvali o těch
*
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věcech, které se byly přihodily, ježíš přiblíživ se šelsnimi, nebot
jest společníkem všech, nejen, kdož o něm mluví, nýbrž i myslí;
milující jej miluje. jde s nimi, učí je, těší, kárá a se jim poznati
dává. Tot známo vám všem z biblických dějin velmi dobře. To
však mnohým z vás bude se zdáti nové a neobvyklé, když
pravím, že ty jsi učedníkem Páně, jehož sám doprovází. Kdy pak
poznali učedníci Pána? Při lámání chleba. Tu otevřeli se oči je
jich a poznali jej v lámání chleba a on zmizel od očí jejich. Tak
poznáváme i my Pána při »lámání chlebac, jímž rozumíme sv.
přijímání. Učiním proto předmětem dnešního kázání sv. přijímání,
jako důležitou známku, dle níž poznáme Pána a dle níž se po
znají i učedníci jeho. Proto vezmeme tři doby ze života lidského.
kdy se Spasitel přibližuje k nám a budeme o nich rozjímati a
sice o prvním sv. přijímání, o velikonočním přijímání aposledním
sv. přijímání.

P o j e d n á n í.
I.

První přijímání tvé a tvých dítek.
Tážu se tě; pamatuješ se na první své přijímání? jesti se
nepamatuješ, pak ovšem jsi s malou průpravou a po malém po
učení přistoupil.
já se tážu proto, abych upozornil na zásadu duchovní, která
zní, že poslední přijímání bylo také jaké bývá první. jestli bylo
první chatrné, třeba zdvojnásobiti péči o přiučení základním
pravdám sv. náboženství.
jak člověk jest vycvičen ve sv. náboženství, nejlépe poznáte
při lámání chleba při přijímání. Církev sv. dává přísný rozkaz
svědomitě připraviti dítky ku prvnímu sv. přijímání, a dává vý
sady duchovní těm, kdož připravují jiné neb sebe samy. Některé
z těch výhod uvedu, abyste dle možnosti připravili vaše dítky
k prvnímu sv. přijímání, veliké to slavnosti rodinné i církevní.
Sv. církev dítkám po prvé k stolu Páně přistupujícím dává tytéž
odpustky a milosti, jaké uděluje knězi novosvěcenci, když po prvé
slouží mši sv. Celé přátelstvo dítěte k sv. přijímání přistupujícího
účastno jest výsad duchovních. Má tím býti dosaženo, aby domácí
brali podílu na přípravě a tak i sebe posvěcovali.
K vyučování dítek sv. náboženství vybízí sv. Písmo mnoho—
kráte: »vyučuj syny své, at přemýšlí (o zákonu Páně), když
seděti budeš v domě tvém, a půjdeš cestou, i íehneš i vstanešc.
Deut. 11. 19.

Kristus Pán vyřkl ta památná slova: »Nechte maličkých
přijíti ke mně, takových jest království nebeskéc. První sv. přijí
mání tot jest právě doba, kdy máš hleděti, aby katechumeni
náležitě se připravili. Ty řekneš snad, že nejsi dosti sám poučen,
aneb schopen poučovati. Dobře, já ti dám prostředek, kterak to
máš činiti. Vezmi své dítko, aneb dítě z tvého příbuzenstva a
vezmi si knížku, kterou znáte oba (katechismus), sedněte si stranou
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na čtvrt hodinky, neb jste-li horlivými celou hodinku a čtěte si
pomalu v katechismu. jestliže Pán ježíš se připojil k učedníkům
dvěma jdoucím do Emaus, když rozmlouvali o něm a pochyb
nosti své si sdíleli, bud ubezpečen, že ani ty a tvůj příbuzný ka
techumen nezůstanete bez jeho pomocí, když máte dobrou vůli.
A tak se vám otevře smysl sv. náboženství při zbožném čtení
katechismu, že srdce vaše zahoří opravdovou zbožnosti. Když
bych ti měl dáti jedno ještě poučení ku přípravě, řekl bych:
nemuč dítě mnohými podrobnostmi, ale učiň mu tu chvilku co
nejpříjemnější, nebo kde duch Kristův, tam musí býti láska.
Blíží se neděle bílá a neděle po veliké noci, kdy katechu
meni naši vodění bývají k sv. přijímání prvnímu. Ty můžeš mnoho
způsobiti dobrým slovem a příkladem, jsi-li cizí, ty máš mnoho
dobrého způsobiti, jsi-li krevní přítel toho katechumena. Nám vy
práví mnoho životy vynikajících osob, kterak ktlikráte služky vy—
konaly apoštolský skutek nad dítkami vznešených rodin, v nichž
bylo málo ducha křesťanského. (Německého básníka Webera vy—
učovala služka chlévní ve sv. náboženství na otepi slámy. Ty
chvíle mu zůstaly nezapomenutelny.)
jako doprovází přátelstvo své dospělé k oltáři svatebnímu,
tak máte i své katechumeny provázeti k prvnímu sv. přijímání a
jíti i s nimi, (Mnohý katechumen přivedl i svého otce po dlouhých
letech k sv. přijímání.) Dnes nevíme. kde máme začíti: zda skrze
rodiče působiti na děti, aby se řádně připravily, či skrze děti na
rod:če. aby povinnosti katolické dostáli.
Chcete—limíti ještě povzbuzující slovo od člověka světského,
pak vám uvádím slovo Windhorsta, německého státníka, jenž ve
shromáždění katolíků pravil, že nezná krásnější podobiznu ženy,
nad tu, _kde by byla vyfotografována se svými dítkami, vyučujíc
je s katechismem v ruce Kéž oko boží vás vidí často v takové po
stavě. jak mnoho můžete dobrého vykonati pro sebe i pro vaše.
Podle toho poznává se vaše smýšlení, kterak připravujete
i své svěřence k »lámání chlebac.
Divíme se často skutkům mladých mučedníků svatých: sv.
Víta, sv. Pankráce, 15letých hochů, sv. Anežky, Emerentiany a
jiných, co vytrpěli pro víru svou. Naše přítomná doba, a náš
kraj má také mučedníky své. Uvedu vám příklad jeden z dopisu
kněze v naší říši (korresp. d. Pr. Geb. V. 1906.) katecheta pozo
roval na hlavě svého výborného školáka lysinu. Ptal se odkud
pochází. Hoch nechtěl lháti, nechtěl pravdu říci. Konečně roz
vázal a řekl, že mu ji otec udělal a sice proto, že ho vídal vždy
denně se modliti proti jeho vůli. Zbil jej, ale hoch se modlil.
Našel jej zase se modliti zbil jej znovu a vylil vitriol na hlavu,
kdež mu vlasy sešly a hoch učil se sv. náboženství tak rád atak
věrně je plnil, že mučedníkem se stal. Stalo se v r. 1906! jak
podivně působí milost boží v maličkém dltěti v rodině, kde otec
tolik se zapomíná nad povinnostmi křesťanského otce. Bud apo
štolem prvního sv. přijímání mezi svými dítkami. Však nezapomeň
na své vlastní.
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II.

Přijímání velikonoční a domácích.
Známo vám, že Kristus Pán řekl při poslední večeři slova?
»vezměteajeztec, totot jest tělo mé. Neřekl však kolikráte to máme
činiti na jeho památku. To přenechal naší lásce. Proto povstal
v různých dobách a zemích různý výklad o době sv. přijímání.
V prvních dobách se křesťané při službách božích posilovali vždy
tělem Páně. Lačni šli na mši sv. a přistupovali k sv. přijímání,
leč by je zdrželo vědomí těžkého hříchu, kdy šli k sv. zpovědi
se očistiti. Tak bylo zejména v době pronásledování. Sv. Justin
M. píše v obraně I. 67. »V neděli stává se schůzka lidí všech.. .
a tu dějí se věci těch posvěcených (eucharistie) všem podělování
i přijímání a nepřítomným se skrze jáhny posílá: (Suine). Později
v době míru ochabla i horlivost a sněm v Agdě (v jižní Francii
v r. 506 ustanovil, že věřící, kteří nepřijímají alespoň ovánocích,
veíikonocích a sv. Duchu, nemají více býti považováni za kato
líky. Sněm tridentský ustanovil pak všeobecně, alespoň jednou
v roce . . . Tak katolík poznán bývá, jak se súčastňuje lámání chleba
velikonočního beránka. Druhdy patřilo k největším trestům, jež
vůbec se ukládali: vyobcování od sv. přijímání, tak zvaná exko
munikace. Dnes se exkomunikují přemnozí sami, poněvadž ne
mají dostatečné známosti ani sv. náboženství ani sv. víry. Tehdy
bylo třeba zdržeti od sv. přijímání, dnes třeba pobídky. Nejhorší
lidé nejdou vůbec, mnozí lidé pak mají nepravou bázeů před sv.
přijímáním. Strachují se buď zda dobře se zpovídali, zda nezhře
šili od sv. zpovědi atd. To jsou vrtochyuvšech, kdož mají dobrou
vůli ku sv. zpovědi a touhu upřímnou litovati hříchů svých a se
polepšiti. Takovými myšlenkami se netrapte, nejsou od Pána
Boha, ale od nepřítele, který nám chce zprotiviti sv. přijímání.
Když isi sv. zpověď dobře vykonal, nebo) se, že ihned můžeš
ztratiti milost boží. Pamatuj, co praví prorok ]eremiáš nám ku
potěše: »dobrý jest Hospodin duši, která ho hledá,c Pán pak
praví: »jho mé jest sladké a břímě mé jest blahé.<
Svaté přijímání, jak víte, jest nejužší spojení s Pánem je
žíšem. On přebývá v nás a my v něm. On jest život a proto ži
vota věčného účastni jsou ti, kdož těla jeho požívají. On nám sli
huje vzkříšení slavné. Všichni vstaneme sice, ale ne všichni bu
deme oslaveni, nýbrž toliko ti, které oslavilo tělo Páně. Víš za
jisté, co jest slunce bylině, a čím jest bylina bez slunce. Tvá
duše jest bylina a Pán jest její slunce. aNebudete-li jísti těla Syna
člověka a pití jeho krve, nebudete míti v sobě životac (jan VI.
54). Buď život — bud smrt.
Proto volá k nám: pojdte ke mně všichni, kteří pracujete a
obtíženi jste a já vás občerstvím.
Však nepřestávej u sebe. Nezapomeň, že láska velí pa
matovati také na své domácí, aby i oni byli účastni života. Ne
stačilo by, abys ty utekl z hořícího domu a ostatní nechal spáti.
Ty musíš ostatní vzbuditi a býti jim nápomocen při spáse duše.
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:Spas duši svou.: tot jest první povinnost a pomáhej též, aby
bratr tvůj spasil duši svou.
Tu vám dávám radu při této apoštolské práci následovně:
dělej to, jak nám Pán ježíš to ukázal: počal Ježíš činiti a kázati.
jdi tedy napřed sám a potom ostatní povzbud. Pamatuj na svého
manžela, pamatuj na své děti. Mnoho uděláš, když je na slovo
boží přivedeš: milost boží posilní vůli dobrou. Nechť všichni tvoji
poznají Pána svého při lámání chleba při velikonočním svatém
přijímání.

'
III.

0 posledním tvém a. tvých přátel přijímání.
Jest-li důležíto sv. přijímání velikonoční a sv. přijímání první,
jest veledůležité přijímání poslední. Které přijímání to bude? My
nevíme, nebot nevíme dne ani hodiny a proto přijímej vždy jako
by to přijímání bylo poslední. Poslednímu však přijímání před
chází pravidelně upomínka smrti: nemoc, v níž Hospodin klepá.
Tu jest třeba též dnes vám na srdce vložiti povinnost při po
sledním sv. přijímání, abyste nikdy s ním neodkládali, jednali po
příkladě královského úředníka (jan 4. 49).
»Pane, sestup dříve než umře syn můju jak krásný to důkaz
lásky skutečné, když v nemoci postará se příbuzný též o duši
jeho včas. K čemu zavírati oči nutné skutečnosti: smrti? Proto
včas pamatovati na ni a na přijímání těla Páně. Jeden pro
středek bych doporučil vám jako dobrý důkaz katolíka. Učiňte
si smlouvu mezi sebou, jakou si mnozí manželé učinili v den
svatby: že jeden. druhého opravdu upozorní v nemoci, že jest na
čase, aby sestoupil Pán do příbytku tvého prve než odejdeš. Ne
lekejme se toho. Činí to obtíž i bolest jakous, ale kdož by byl
tak tvrdý, že by nechal odejíti na dalekou cestu do Ameriky
jediného ze svých přátel docela bez přípravy nejmenší. Nebuď
proto tvrdším při cestě na věčnost a postarej se, abys ty a tvoji
se posilnili chlebem a potravou v Pánu umírajícícb.
]iný a ještě lepší prostředek jest, abys si umínil sám a jiné
také k tomu měl, aby si umínili v čas nemoci sami ze své vůle
sv. přijímání si vyžádati a tak ušetříš těžkou práci a řeč tvým
domácím a sobě uleknutí. Otevři oči své a věz, že není jiného
východiště z tohoto světa leč smrtí a že smrt jest brána, kterou
jdeme ze tmy vezdejší do světla, blížíme se k světlu věčnému.
Tato upřímná touha po Ježíši nezůstane bez výsledku, ne
odejdeš leč bys dříve spatřil Krista Pána ve velebné svát05ti. jak

krásný příklad vypráví Baumgarten S. ]. ve svých spisechostarém
otci žijícím uprostřed jinověrců, jenž upadl do těžké nemoci. Sy—
nové báli se, že zemře bez sv. svátostí. Nebojte se, děti, neumru,
vždyť se každý den modlím, abych nezemřel bez sv. svátostí.
A nezemřel.
Kněz na cestách zabloudil ' tu krajinu bez volání lidského
a za0patřil jej prve než zemřel.
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Takých příběhůjest více. (V Paříživolán knčzknemocnému,
nemohl najíti dům jeho, neboť si spletl číslo. Na místě nemoc—

ného, který ho volal, našel v jiném domě na smrt nemocného,
který neměl, kdo by mu pro kněze došel, a kněz vchází omylem
k němu, aby se mu Splnilo sv. přání jeho života, aby byl Pán
s ním, když se bude den života jeho nachylovat.
Jsou lidé, kteří si přejí umříti bez svátostí, aby rlehčejic
umřeli bez vzpomínek na život svůj. Umrou jak chtěli, Bůh ne
vnucuje milosti své nikomu, ale vyhledává každého dobré vůle.
Okamžik důležitý, na _němž věčnost naše visí. Kéž stojí při nás
v tu chvíli tichý Ježíš, jejž si přijímal řádně a hodně v každý ve—

likonoční čas, a pečoval, aby i jiní se súčastnili :lámání chleba.
a mládež jej přijímala řádně vycvičená. Necbt se pak otevrou
oči tvé, bys věčně patřil na toho, jejž pod podobou chleba ji při
jímal. Amen.

Řeči příle'itostné.
Svátek sedmibolestné Panny Marie.
Účast Marie Panny na díle vykoupení našeho.
Komu přirovnám tě, aneb komu při
podobnim tebe, dcero sionskář Ve
liká jako noře jest bolest tvá !
Pláč letu:. 2, 13.

Národové a pokolení, která již smrti zasvěcena jsou, vydá
vají na konec svých dnů znamenité muže. Takovým byl prorok
Jeremiáš. Jeho milá vlast, země židovská, byla, abych tak řekl,
v posledním smrtelném boji; právo a spravedlnost byla nohama
šlapána, nevěra a modlářství veřejně konaly své slavnosti, krve
žíznivost a neřesti všeho druhu přivedly zemi židovskou na po—
kraj záhnby. Tu naplnila se míra trpělivosti, kterou měl Bůh k ne
věrnému tomu národu. Chaldeové vrazili do země židovské, pro
následovali krále Sedekiáše a zajali jej. Zajatého přivedli ke králi
babylonskému, který nechal syny Sedekiášovy před jeho očima
zavražditi, jemu samému oči vyloupati, řetězy jej spoutati a do
Babylona odvésti. Nádherný chrám, Salomounem vystavěný, tento
národní poklad židovský, stal se obětí plamenů, Jerusalem — se
zemí srovnán. Tu obchází Jeremiáš kouřící ssutiny města, vidí tu
bídu, vidí ten smuteční šat, do kterého se Jerusalem halí; jeho
srdce puká a on jat nevýslovnou bolestí chápe se citery a zanotí
žalostnou píseň: >Kterak město jindy lidnaté truchlí ted' osamělé
a pusté! Paní národů učiněna jest vdovou; pláče plačíc v noci a
slzy na lících jejích: není, kdo by ji potěšil ze všech milých je
jich: všichni přátelé její pohrdli jí a obrátili se jí v nepřátele.:
Pláč Jerem. 1, 1—2. »Komu přirovnám tě aneb komu připo
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dobním tebe, dcero jerusalemská? Komu tě rovnou učiním apo
těšímKdož
tě, panno,
dcero
sionskář
veliká
tvál
tě může
potěš
tře PláčNebo
Jerem.
2, 1jakomoře jest bolest
Než Jeremiáš není jen přítelem lidu svého, Jeremiáš jest též
prorokem. Jako hvězdář na vysoké hvězdárně pozoruje očima
svýma tělesa světová v nesmírně dáli nebeského hvězdna, podobně
i veliký prorok Jeremiáš jako na perutích Ducha sv. přelétá svou
myslí několik století a v širé dáli vidí pravou pannu, dceru sion
skou, Marii Pannu, matku bolestí. Tuzahoří jeho duše, jeho srdce ry
chlejším bije tepotem a Jeremiáš kvílí prorockým hlasem: »Komu
přirovnám tě aneb komu připodobním tebe, dcero jerusalemskář
Komu tě rovnou učiním a potěším tě, panno,dcero sionskáPNebo
veliká jako moře jest bolest tvál Kdo tě může potěšit?
A ze slov těch již sami poznáváte, že dnešní rozjímání naše
bude věnováno té, o níž Jeremiáš prorokuje, královně mučedníků,
sedmibolestné Panně Marii. Chceme dnes uvážiti o účasti Panny
Marie na díle našeho vykoupení.

Pojednání.
1. I ta lvice na poušti bolestným žaluje hlasem, když ji od
cizeno bylo mládě, a není matky, jež by hořem nelkala vidouc
syna, byt i zločinného, na smrt jíti. Tento cit je matce vlastní.
Ano, není třeba, aby matka viděla, svědkem byla utrpení svých
dětí; stačí, ví-li o něm. Vzpomeňme jen na ženu kananejskou,
která s hlasitým pláčem a nářkem Pána Ježíše prosila, aby s ní
měl smilování. »Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův !.
Mat. 15, 22 a násl. volala. Nadarmo lid ženu kananejskou —
.pohanku — zpět tlačí. nadarmo odhánějí ji apoštolové. Pán Ježíš
na ni ani nepohlédá, ano, aby víru její zkoušel, praví, že není
poslán k pohanům, nýbrž jen nk ovcím domu israelského, které
zahynuly.: Ale kananejské ženě nic nebéře odvahu, nic ji nepři
vádí k mlčení, nic jí nepřekáží, aby tím hlasitěji o pomoc a smi
lování volala. Padá na kolena, klaní se Ježíšovi a volá: »Pane,
pomoz mil: — Tu již nemůže Pán více se zdržeti, ale soucitem
jat a láskou hnut praví jí: »O ženo, veliká, veliká jest víra tvá,
staň se ti, jak chcešlc A co to bylo, co tuto ženu tak nutkalo,
jaké neštěstí ji svíralo, jaké utrpení ji tak tísniloř Samotné jí nic
neschází; ale dcera její leží nemocna a »zle se trápíc. Bolesti
dceřiny jsou bolestmi matky. neštěstí dceřinojest neštěstí matky,
soužení dceřino jest soužení matky.
2. Pod křížem Ježíšovým stála matka jeho. Zbožná píseň
praví:
Podle kříže plna žele
stála Matka Spasitele,
když Syn její na něm pněl,
Kdo zde na zemi, kdo v širém světě vycítí a zakusí bolest
této Matky? Andělé, nebeští duchové, kteří obklopují trůn boží,
oslavovali druhdy narození Syna božího zpěvy: »Sláva na vý
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sostech Bohu . . .: Moudří a svatí mužovéskrálovskou nádherou
přicházejí do Betléma, aby Syna Marie Panny uctili jako krále,
velekněze a Boha. A když Syn Marie Panny vyrostl, zřejmě spo
čívala na něm milost boží, zalíbení a láska jeho nebeského Otce.
Jak zářilo jeho oko, když nauky věčnéamilosrdenství boží hlásal!
Obyvatelé nazaretští říkali sobě: »Pojdme a vizme Syna Mariina;
jeho oko poutá, jeho půvab láká, jeho krása unáší.. A když
úřad učitelský vykonával, byla Matička jeho mezi posluchači.
Viděla, kterak mocní v národě umlkají, když Syn její mluví a
učí. Viděla, kterak nečistí duchové jsou vymítání z posedlých,
kterak mrtví procitají na jeho rozkaz z věčného spánku a vrací
se z rakve a hrobu k novému životu.
A tento čistý, milosti plný Syn milosti plné Matky, její je
diný poklad visí jako vyvrhel společnosti lidské na potupném
kříži, visí proklínán a zatracován, visí — jako nejsprostší zločinec.
Jeho čisté, neposkvrněné tělo od nečistých rukou pohanských
rozsápáno, ruce i nohy vraženými hřeby proklány! Kdo vycítí,
kdo zakusí, kdo popíše bolest této nejčistší Matky Syna nejčist
šíhoř Pravdu jsi děl, ]eremiáši, proroku svatý, když jsi pravil:
»Komu přirovnám tě, aneb komu připodobním tebe, dcero jeru
salemskář >Komu tě rovnou učiním a potěším tě, panno, dcero
sionská? Nebo veliká jako moře jest bolest tvál Kdož tě může
potěšitřc
O Agaře, služce Abrahamově, vypravuje Písmo sv., že když
z domu Abrahamova se svým synáčkem Ismaělem se odebrala,
na poušti Bersabé bloudila a velikou žízní trápena byla. Voda
v měchu došla — nezbývalo, než jíti vstříc smrti, smrti hrozné.
Tu položila Ismaěle pod jedním ze stromů, které tam byly, a
odšedši sedla si podál, co by mohl z luku dostřeliti a řekla:
»Nemohu se dívati na to dítě, jak umírá.: I. Mojž.21,16,asedíc
naproti dala se do hořkého, hlasitého pláče. Tak počínala si
Agar, matka člověka; ale Matka člověka, který zároveň Bohem
jest, nemůže takto si vésti. Na Golgotě musí Marie, ta veliká,
vznešená a důstojná Matka účastna býti oběti, kterou přináší její
Syn, pod křížem musí státi. Když Pán Ježíš Palestinu dobrodiním
zasypával, když pověst divotvorce ho předcházela, když lid ho
jako poslance božího velebil a slavil, když i důstojnost králov
skou jemu nabízel, tehdy jen z povzdálí následovala Panna Maria
svého Syna, nechtěla býti mezi prvními, nechtěla bráti účast na
jeho slávě. Ale když týž Syn na popraviště se ubírá, aby tam
zhynul smrtí zločince, když o to se jedná; aby jeho bolesti a jeho
potupa sdílen'y byly, tu neváhá Maria. Ráda zřekla se radosti a
slávy, kterou by ji lid jako šťastnou Matku divotvorce a proroka
zahrnoval; ale nezřekla se bolesti, nebála se toho, že na ni ve
řejně ukazováno jako na nešťastnou matku odsouzencovu. Proto
následuje Syna svého na cestě křížové, vystupuje na skálu kal
varskou a volá: »Chci viděti, kterak Syn můj umíráu
A ta bolesti plná, která dříve viděla mnohé divy a zázraky
svého Syna, ta, která byla svědkem té slavné události, když Ježíš
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ve vítězném průvódě jel na oslátku do 'Jerusalema, když ozývalo
se stísněným davem nadšené volání a jásot: »Hosanna Synu Da
vidovul Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně! Hosanna na
výsostechlc Mat. Mat. 21, 9 — ta na Veliký pátek 0 třetí ho—
dině odpolední vidí smrtelný boj, který podstupuje její Syn, vidí,
jak mu hlava klesá, vidí, jak dokonavá. Ano, ona chce ten podíl,
tu účast na díle vykoupení našeho míti: »Chci viděti, kterak Syn
můj umíráíc
A jaká záměna se s ní stala! Jan jí dán za Ježíše, sluha za
Pána, učedník za mistra, pouhý člověk za Boha pravého! ó kterak
cítila María celou tu tíhu opuštěnosti a ztrátu, která ji stihla.
A přes všechnu tu bolest neklesla k zemi, nýbrž stála podle
kříže. »Stála,c dí evangelium; stála, když skály pukaly.
stála, když země se třásla, stála, když slunce se za
tmělo; stála, když Syn její hlavu klonil, sinal, umíral. Umírá
s ním v duchu, spojuje obět svou 5 obětí jeho, ježto raději Syna
svého viděti chce mrtvého, než aby pokolení lidské zahynulo.
Za tou příčinou volá sv. Augustin: »Ne jeden, ale dva oltáře
vidím na Kalvarií: první — kříž, na němž Kristus viditelně zabit
byl; druhý — srdce Marie Panny, na němž neviditelně byl obě—
tován.: —
Bezduché tělo Páně snímají na večer Josef z Arimathie a
Nikodem, kladou je Matce na klín; María s otevřenou náručí je
přijímá a rozpomíná se v okamžiku tom na slovo Simeonovo:
»tvou vlastní duši pronikne meč bolesti.< Luk. 2, 35. Již tedy od
počívá na klíně jejím, opět a opět k srdci ho vine a rány jeho
vřele líbá. Tak stává se Maria Panna — královnou mučedníků.
Právem praví sv. Alfons: »Mučednící, aby způsob smrti jejich se
naznačil, bývají vyobrazeni s nástroji, jimiž umučení byli. Tak sv.
Ondřej maluje se s křížem šikmo do země zaraženým, nebot tak
byl ukřižován: sv. Pavel s mečem, neboť byl sťat; sv. Vavřinec
s železným roštem, neboť byl usmažen. Maria ale představuje se
s mrtvolou Syna v lůně svém; Syn byl nástrojem jejího umučení;
soustrast nad ním ji netoliko mučednicí, ale královnou mučed
níků učinila.: Proto dobře Maria Panna o sobě říci může: » vy
všickni, kteří jdete cestou, pozorujte a vizte, je—libolest, jako
bolest má!: Pláč Jerem. 1, 12
Zdaž ale nejsme i my tím vinni, že matka boží tolik bo
lestí trpí? Proto byl Matce bolestné připraven ten děsný pohled
na zuboženého Syna, že my jsme na něho tak často a docela za
pomínali, světskými a hříšnými věcmi se obírali, v radostech
smyslných ponoření byli! Či nepraví zbožná, tklivá píseň:
ó bolestí. ó žalosti - srdce tvého čistého!
Ach; ty naše nepravosti — vbodly meč ten do něhol?
Nejmilejší! Pozoruji to na vás, že v té posvátné chvíli máte
soucit, soustrast s královnou mučedníků a lítost nad hříchy
svými. Má však to býti jen na okamžik, má to býti jen chvil
ková náladař Umiňte si, že chcete často s Marií v duchu trpěti.
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Vzpomínka na bolestnou Rodičku boží bude jistě mocným proti
jedem hříchu, lékem proti zlému. Učte se bolesti Rodičky boží
milovati, modlívejte se k ní často slovy: »Zdrávas, Maria — bo
lesti plná; — Ukřižovaný s tebou -— tys politování hodna mezi
ženami; — politování hoden jest plod života tvého, ježíš. —
Svatá Maria, — Matko Ukřižovaného, —vypros slzy lítosti nám,
kteří smrtí Syna tvého vinni jsme, — nyní i v hodinu smrti
naší.: A budete-li tak činiti, pak zajisté bolesti plná shlédne mi
lostivě na vás, vyprosí vám zejména dar pravé lítosti, pravé ka
jícnosti. A máte—lisnad v domě svém, v příbuzenstvu svém ně
koho, jenž o náboženství nedbá. o zpovědi, o pokání slyšeti ne—
chce, obratte se k bolestné Rodičce boží, by mu vyprosila dar
pravé kajícnosti, lítosti, obrácení.
Zejména v pátek tohoto týdne, kdy se památka sedmibo
lestné Rodičky boží koná, neopomeňte přijíti sem, na toto po
svátné místo, a doporoučejte při mši sv. sebe i rodiny své, přá
tele i známé, potřeby i starosti, boly své Rodičce boží.
Roku 1522 vracel se mocný námořní velitel, rytíř Lilidam,
s loďstvem úplně ztroskotaným do Francie. jediná vlajka vlála na
stěžni lodi jeho, a na ní obraz Rodičky boží pod křížem stojící.
Pod obrazem byl nápis: »V nouzi a souženi jediná útěchal- lmy
se nacházíme jako na plavbě mořské. Abychom pak bouřemi to
hoto života štastně do přístavu blaženosti věčné se dostali, jsou,
jak sv. Bonaventura praví, dvě cesty: Kristus na kříži, a Maria,
hvězda mořská.
Když tedy vlny neštěstí na vás dorážejí, když vám drazí
milí přátelé vaši umírají, když ani otce, ani matky, ba ani přítele
nemáte, komu byste sobě požalovati mohli, když nemáte nikoho,
'kdo by se vás ujal a vám v těžkých zkouškách života ruky po—
mocné podal: přece s naději a s útěchou v srdci, s klidem a
s rozvahou přes všechny ty bouře a vlny života se dostanete,
bude-li i před očima vašima vláti ona vlajka, budete-li i vy
ksedmibolestné Rodičce boží zraky své pozdvihovati. ó začněte již
a učte se Marii milovatil
Ty pak, bolesti plná, shlédni dobrotivým okem na tento
zbožný zástup, ukazuj mu cestu do onoho, lepšího světa, ved ho
do toho věčně klidného přístavu, kam žádná bouře nedoráží:
Pro bolesti, pro žalosti
srdce svého svatého:
vypros, Matko zkroušenosti,
bytu v nebi blahého. Amen.
Dle Peuker's, Erbauungsred., R. .S'.
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LISTY VĚDECKÉ.
Bakterie ve svěcené vodě.
Dle »Schweizerische Kirchen-Zeitung: podává R. Spektator.

Naše doba je dobou hygieny; všude a všude se moderní
zdravotnické požadavky uplatňují a nedivno, že ivkostelu jako ve
řejnému místu pozornost v té příčině se věnuje. Zádá se, aby ko-.
stely byly často čištěny, větrány, prach aby byl otírán, v zimě
vytápěny. Sluší vytknouti, že někteří (jen malá část) lékaři pova
žují tyto požadavky za agitační materiál proti církvi katolické a
proto jest povinností duchovních správců za našich dob veřejnému
zdravotnictví v kostele dvojnásobnou péči věnovati a to tím více.
že tím jenom návštěva kostela získá a i zdraví kněze, jenž denně
kostel navštěvuje, poslouženo bude.
Za těch poměrů je přirozeno, že některé utensilie církevní
se stávají předmětem pozorování lékařského. Tak minulého roku
(1907) byla na universitě v Bernu ve Svýcařích konána učená
dissertace o svěcené vodě. Zkoumání svěcené vody předsevzal
E. Werz a dle »Schweizerische Kirchen Zeitungc zjistil ná
sledující:
Zkušenost dokázala, že mramorové kropenky obsahovaly nej
čistší vadu, kdežto kropenky pískovcové, případně dřevěné, plechem
pobité obsahovaly vodu velmi znečištěnou.
Mikroskopickým šetřením zjištěno, že vusazeninách svěcené
vody nacházejí se malá zvířátka jako nálevníci, červíci, dále
zbytky rostlin, rozsivky (diatomaceae, skupina nejnižších orga
nismů chlorofyllem naplněných, jež nověji kladou se k řasám, ač
jsou to spíše organismy povahy nerozhodné, stojící na prahu říše
rostlinné i živočišné), houby a řasy, součástky zemité, leukocyty
(bezbarvé krvenky, měkká tělíska ostře světlo lámající), vlasy,
niti vlněné, kousky oděvu různých barev, bavlnka (vata) atd.
Z bakterií bylo lze mikroskopicky zjistiti různé druhy: kokky
(bakterie kulovité podoby), bakterie rozmnožující se spory (vý
trusy) i bez nich, bakterie podoby šroubovité (spirilly) initkovité.
Sluší předem podotknouti, že v žádné ze zkoumaných usa
zenin vody svěcené z různých míst ani bacilly tuberkulí ani jiné
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bacilly, které k svému vývoji nutně kyslíku potřebují (aěrobické)
v preparátech nalezeny nebyly.
Z materiálu zkušebného byly v dalším postupu kultury pě
stěny a sice obojím způsobem: i za neobmezeného přístupu
vzduchu i bez něho (a'érobicky i anaěrobicky) a také pokusy na
zvířatech konány.
Tímto důkladným bádáním Werzovým byly zjištěny:

I. Choroboplodné (pathogenní) bacilly:
1. Tetanus ve dvou případech (tetanus_“ křeče po pora
nění vzniklé). Bacillus tetani je velmi rozšířený, lze ho nalézti
v zahradní zemi, prachu ze sena, výkalech koní i hovězího do
bytka.
2. Pneumococcus (diplococcus pneumoniae) ve dvou případech.
Nachází se i v zdravém organismu v slinách. Dříve byl považován
za výhradního původce zapálení plic, nelze ho však při něm vždy
naprosto zjistiti. jest však též příčinou různých zánětových pro
cessů. především zánětů sliznic.
3. Streptococcus ve mnohých případech. (Streptococcus pyo
genes působí processy hnisavé nebo celkové onemocnění septické,
Streptococcus erysepelatis budí růži). Naskytá se všude.
4. Staphylococcus v různých odrůdách, rovněž ve mnohých
případech; jest nejrozšířenější a nejméně nebezpečný, působí hni—
sání (zejména v nežitech, vředech, bolácícb). '
5. Bacillus maligního oedemu ve mnohých případech. Jest
velmi rozšířen v zemi, špinavé vodě, prachu ze sena atd. a způ
sobuje progressivní snětivý (gangraenosní) emphysem vaziva pod
kožního.
6. Baczllus pyocyancus (způsobuje zelený hnis) vjednom pří
padě Nachází se tu i tam v ústech, ve střevách, na kůži docela
zdravého člověka, nejvíce však na hnisajících ranách.

II. Z neškodných (nepathogenních) bakterií
zejména nalezeny coli, proteus, bacillus subtilis, sarciny, mikro
kokky a celá řada jiných, které působí dílem kvašení, dílem hnití
a jež všude jinde ve vzduchu, ve vodě, v zemi nalézti lze a proto
zvláštního zájmu nevzbuzují.
Jak vidno z tohoto důkladného výčtu, resulta't výzkumů
Werzovýclz nijak nepřekoaouje, poněvadž zjištěné bakterie skoro
všude jinde se nacházejí a ježto kropenky jsou zcela otevřené a
tedy vzduchu a prachu přístupné, není možno předejíti infekci
svěcené vody těmito zárodky.
Nápadno však jest, jak výše již poznamenáno, a zvláštní
zmínky zasluhuje, že bacillus moderní, nejvíce rozšířené nemoci,
bacillus lzeberculosz'snalezen nebyl. Ale i jiní badatelé nenalezli ve
svěcené vodě bacillů tuberkulí. Tak na př. professoři Abba a
Bordonz' roku 1901 zkoumali svěcenou vodu z mnohých různých,
kropenek, našli sice mnoho choroboplodných bacillů, ale jen je
dinkrát bacilla tuberkulí. A přece by nemohlo pranic překvapiti
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kdyby byl právě v tomto směru resultát zkoušek nepříznivě
dopadl
Dále pokusy zjištěno, že bakterie tím více ve vodě se mno—
žily, čím déle stála, což však všeobecně při každé vodě pozoro
vati lze.

Abychom si dovedli představiti výsledek zkoumání Werzova,
věnujme po stránce bakteriologické pozornost dvěma tekutinám
člověku nevyhnutelně potřebným: pitné vodě a mléku.
Professor Leone dokázal, že ve vodě mnichovského vodo
pádu přiváděné z pramenů Mangfallských') průměrně 5 mikroor
ganismů na 1 cm“ připadá; během 24 hodin rozmnoží se na 100,
za 2 dny na 10.500, za 3 dny na 67.000, za 4 dny na 315.000,
za 5 dní na více než půl millionu!
I při dobré pitné vodě shledávají bakteriologové, že na 200
zárodků připadá na 1 cms. Ale i v takovéto vodě může během
doby, po kterou potrubím protéká, mnohem větší počet bakterií
vzniknouti. Tak byla roku 1902 zkoumána pitná voda curyšská a
shledány v 1 cm3 132 zárodky; táž voda však, když protekla
vodovodem v délce asi 10 metrů podél rour středního topení, vy
kázala v 1 cm3 již 14.472 zárodky.

A přece voda svěcená
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chází se relativně v poměrech daleko- nepříznivějších, ježto jest
stále vzduchu a prachu přístupna, voda ve vodovodu však nikoliv.
Ještě více náš obdiv vzbudí počet bakterií ve mléce. Freu—
denreich konal pokusy v Berně; čerstvě nadojené mléko obsa
hovalo 10.000 až 20000 bakterií v 1 cms! Cnaýf v Mnichově
našel dokonce 60.000 ba i 100.000 v 1 cm“! Dále zjištěno, že
v 1 cm“ čerstvě nadojeného mléka nacházelo se 9000 zárodků,
při teplotě 150 C za jednu hodinu již 31.750, za 4 hodiny 40.000,
za 9 hodin 120.000. za 25 hodin 5,000.000!
Aneb Všimněme si pasteurisovaného zdravotního mléka dra.
Gerbera v Zurychu. jež výhradně určeno pro výživu kojenců, a
jak opětnými zkouškami dokázáno, zdraví neškodno jest. A přece
mléko to dle vlastních zkoušek dra Gerbera z roku 1902 obsa
huje v 1 cm“ 10 až 20 tisíc zárodků. Proslulí hygienikové jako
na př. Karel jiří Flugge ve Vratislavi žádají, aby mléko nemělo
více než 100.000 zárodků v cm.
již roku 1870 bylo v Isllingtonu (sev. část Londýna) zjištěno,
že epidemicky se vyskytnuvší tyf zaviněn byl požíváním mléka.
Mezi 106 případy tyfu zjistil Jaccond 7, jichž příčinou bylo poží
vání infikovaného mléka. V Anglii dokázal Hart, že 50 onemoc—
nělých tyfem 28 nakaženo bylo mlékem.
Infekce tuberkulosní mlékem zaviněná jest tak hustá, že ji
netřeba ani zvláště připomínati.
Všimněme si též produktu z mléka, másla. .Roku 1904 před
sevzal Teichert bakteriologické zkoumání o 49 zkouškách másla,
jež pocházelo z různých 39 mlékáren. Z 8 mlékáren (222%) do
dané máslo obsahovalo virulentní tuber. bacilly, v másle ze 3
') Mangfall — levý přítok Innu, do něhož se u Rosenheimu vlévá.
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mlékáren (83%) byla jich přítomnost velice pravdě podobna.
Beinebebs podotýká. že v 1 gramu másla bylo obsaženo'přes
500.000 až 20 millionů zárodků! Tedy skoro ve 300/0 másla byly
zjištěny bacilly tuberkulí, ve svěcené vodě však, k níž vzduch a
prach stále přístup má, nikoliv. 
Sluší však zvláště podotknouti, že svěcená wda není určena
k požívání, ovšem ale pitná voda, mléko, máslo.
Aby zjednána byla proti bakteriím ve svěcené vodě od
pomoc, doporučováno bylo zříditi apparáty kapací. Avšak apparát
kapací by za velikého návalu při návštěvě bohoslužeb nevyho
voval, vedle toho by v zimě zamrzl. Zatím tedy pouze chemickými
přísadami možno bakterie ve svěcené vodě ničiti.
Svěcená voda má ovšem význam jen symbolický; rozhod
nouti, je-li dovoleno chemických přísad užíti, bude úkolem theo
lo ů.

g Desinfekční prostředek případně užívaný musil by míti tyto
4 vlastnosti: aby nebyl jedovatý, aby byl lehce udržitelný, aby
byl baktericidní (t. j. bakterie ničící) a laciný. Jako vhodné de
sinfekční prostředky zkoumal Werz vápennou vodu, formalin, ky
sličník vodičitý (H2 O„ hydroperoxyd, >vodní plynt) a thymol,
a došel k přesvědčení, že v thymolu máme nejlepší prostředek,
který by svěcenou vodu od zárodků nemocí očistil a před nimi
chránil. Roztok 8 desítin jedné části thymolu v 1000 částech vody
(1000 : 0'8) jest s to v krátké době (5 —10 min.) mnežiti staphy—

lococcy, b. putriňcus coli, b. typbi, b. cholerae, b. tuberculosis.
Praktické pokusy v kropenkách jistého kostela ukázaly, že svě
cená voda obsahující pouze 08 thymolu na 1000 částek vody
byvši hojně používána od návštěvníků kostela, zůstala, pokud se
bacillů týče, úplně čista, sterilní.
Při tomto poměru má thymol itu dobrou vlastnost, že
v roztoku dle udaného poměru jest i očím úplně neškodným a
roztok v otevřené nádobě uchovávaný podrží svou desinfekční
působnost delší'čas.
Další přednost thymolu jest jeho relativní láce. Náklad na
100 l. vody by obnášel asi 6 franků.
V nejnovějších dobách kladou hygienikové na životní po
třeby přísné požadavky, Není však třeba tu přísnost přenášeti na
předměty, které pouze zevnějším účelům slouží, jako svěcená voda '
a příčinu zvláštním obavám nezavdávají. Proto není také třeba,
aby věřící svěcené vody se báli.
Jedno však nejen v zájmu hygieny, ale "též v zájmu pouhé
čistoty žádati se vší rozhodností nutno; aby kropenky byly v ur
čitém obdobi řádně čištěny a svěcené voda často obnovována.
Odborníci se vyjadřili, že by zkouška Werzova ještě lépe byla
dopadla, kdyby nebylo opomenuta pravidelně kropenky čistiti a
novou, čistou vodou naplňovati. Při této příležitosti též třeba
vzpomenouti na kropa'č, zvláště nachází-li se uvnitř hubka. I ten
třeba často čistiti, hubku vyprati (vypařiti).
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Na otázku: »Quando a quae henedictio facienda este odpo
vídá de Herdt: »Est facienda singulár dominicz's, et quandocum
que opus íuerit, uti in missali, rituali Romano et Caeremoniali
Ep. praescribitur, tum ad evitandam facilem ejus corruptionem et
commixtionem cum sordibus, turn ob mysterium sacramenti ba
ptismatis, cujus memoriam juxta auctores Ecclesia singulis domi
nicis renovare intendit.c1)

Vady vyučování náboženského a jich
příčiny.

Podává R. Spektator. — (Pokračování)

4. Nedostatečná předběžně vzdělání katee/zdá jest předmětem
4. kapitoly, v níž se dokazuje, že na některých universitách, pří
padně diecesánních bohosloveckých ústavech jsou ustanovováni
professory katechetiky a paedagogiky muži, kteří k úřadu tomu
dostatečné kvalifikace nemají. Pro jiné stolice hledají se vy—
nikající odborníci, vědomostmi a literárními pracemi slynoucí;
paedagogika a katechetika bývá někde přívěskem k jinému od—
boru theologickému, čímž se stává, že dotyčný professor nemá
sám k tomu předmětu lásky a již proto nemůže tbeology pro
úřad katechetský nadchnouti. Tu a tam professoři katechetiky a
paedagogiky nemají několikráte předběžné praxe, jindy jsou jen
professory a ne katechety a prototo suchopárnými theoretiky,
jichž celá činnost záleží v tom, že svá skripta přednášejí (»čtouc
_ „čteníc); někteří sami se přiznávají, že praktických návodů
podávati nemohou, poněvadž ve škole buď málo neb nic nepů
sobili. Také z nepatrné literární činnosti professorů těchto oborů
lze čásrečně souditi, že jim jich povolání valně k srdci ne
přirostlo. 2)

Hospitace theologů při vyučování náboženství je nedosta
tečná, někde na několik málo hodin omezená, jinde docela žádná.
Někde poslouchají theologové u jiného professora katechetiku, a
jiného paedagogiku, u jiného hospitují, tak se může státi, že slyší
o téže věci tři různé názory, což ovšem jejich katechetskému
vzdělání málo jest na prospěch.
Katechetika a paedagogika se u nás přednáší skoro všude
ve IV. roce, kdy theologové současně mají důležité discipliny:
právo církevní a manželské, pastorálku, homiletiku, zpovědnici,
ritus — v druhém semestru starosti s ordinací, primici; řekněme
1) Sacrae liturgiae praxis, ed. VIll.. Lovanii, 1889, tom. III. pg. 181.

2) Nedostatek literární činnosti nemůže býti naprostým a spolehlivým
sudidlem (kriterium), že by professoři k svému předmětu lásky neměli. Na
jisté universitě jest prolessorem tak učený muž, že nejen svou disciplinu
cele a dokonale ovládá, ale kdykoli by mohl i jiný obor přednášeti, a také ve
vědách proíánních veliké vědomosti má. Přece však dosud ničeho nenapsal. —
Třeba též uvážiti, že profasoři mívají mnohdy málo času. Tak na př. prof.
katech. a p_aed. v Brně má týdně 33 vyučovací hodiny! Přece se musi též
připravovati.
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Upřímně, že skutečně katechetika a paedagogika se považuje za
cosi vedlejšího: theolog hledí, aby mu >výstupc dobře dopadl,
aby známka v indexu byla slušná, ale celkem možno říci, že ze
všech disciplin ve [V. roku theologie přednášených jsou obě
jmenované popelkami. Také jim — (za časů, když pisatel těchto
řádků poslouchal theologii) — byly věnovány poslední hodiny;
theologové byli již vyčerpáni, professor spěchal po 11té hodině
ze školy rovnou do posluchárny, bylo i na něm znáti únavu a
ochablost.
Pichler dovozuje z dekretu dvorní studijní kommisse ze dne
7. ledna 1814, že před skoro 100 lety katechetice i paedagogice,
jakož i praktickému výcviku theologů bylo více. péče věnováno,
než dnes, a ústy prot. Hilgenreinera, Stieglitze, Dra. Webra, Dra.
Thalhofra 1) a jich dokazuje, že výchova theologů ve směru na
značeném jest nedostatečná. Ani u katechetů středoškolských, ani
v Německu není tomu lépe. 2)
Následky toho jsou ovšem smutné: nedostatečné vědomosti,
neznalost zákonných ustanovení a výnosů, neobratnost v obco
vání s dětmi. nezpůsobilost udržeti kázeň a pořádek. Novosvě
cený kněz, i kdyby měl výtečná vysvědčení ze školy střední a
university (bohosloveckého ústavu), zůstává, co se těchto věcí týče,
daleko za abiturientem z ústavu učitelského. To jest též jednou
z příčin, že katecheta zaujímá ve sboru učitelském skoro pravi
delně jekési nižší místo a jeho akademickému vzdělání věnuje se
jenom — úsměšek. Nutný důsledek toho se dostaví sám: nechuť
k práci katechetské, která se koná jen jako nutné zlo a z ne
chuti lé plynoucí mnohá jiná zla (vyplňování hodin, papouškování,
didaktický materialismus atd.), kteréžto neblahé zjevyjiž po desíti
letí trvají.
Ze katecheté nemají dostatečného předběžného vzdělání,
jsou z větší části autodidakti; vědomosti autodidaktů jsou však
mnohdy jednostranné a vykazují mnoho slabin; neradi upouštují ,;
od toho, bd čeho se svou praxí sami domohli, i kdyby špatné
bylo. —
'
5. Příslušník každého stavu, nechce-li zůstati pozadu, stále
potřebuje dalšího studia a vzdělání; u katechety je toho, přihlí
žíme-li k poměrůmvpředešlé kapitole vylíčeným, dvojnásob třeba.
Studium jest pro něho stálou kontrolou sebe samého, která ho
má před chybami a před scestím chrániti. Překážky dalšího vzdě—
lám' katechetova jsou však četné a Pichler uvádí je v kap. 5.
Především jest to jakási nevážnost, jež k úřadu katechet
skému se jeví (viz II., 2.) a není divu, že tu a tam i katecheta
sám ji k předmětu svému chová a jí snadno omluví; vždyt kri
tiky jeho činnosti jsou jenom děti. jiní mají sice nejlepší vůli, ale
nedostává se jim dobrých, lehce přípustných knih a jiní konečně
nemají času
"
' 1) Th. a Ph. Dr. Frant. X. Thalhot'er, farář v Donauwórthu v Bavořích.
2) Přehled výchovy theologů k úřadu katechetskému v seminářích
českomoravských nachází se na str. 352. a 353.
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Pro katechety není žádné odborné bibliothéky, žádné ruko—
větí odborné literatury. Katecheta je odkázán na své hmotné,
mnohdy skrovné prostředky. Při každé škole, v každém okresu
jest učitelská knihovna, kněží mají sice tu a tam vikariátní
knihovny, ale jak chudé, dílem z darů, dílem 2 odkazů po ze
mřelých kněžích sestávající. Veřejné knihovny — na př. c. k. uni
versitní knihovna je těžce přístupna a nad to katechetům obec
ných škol knihy dle svých statut půjčovati nesmí.
Recense nejsou pro katechetu spolehlivým vůdcem, mnohdy
se pořizují šablonovitě, nedostatky a chyby se mlčením pomíjejí
aneb výtky jsou všeobecného rázu, mnohdy i bezcenné knihy
dryáčnicky se vychvalují, tak že někdo několikráte byv trpce

zklamán, přestává si kritiky všímati a takéiknihy

kupovati. Také

se stává, že bohoslovec vychází do praxe, aniž by věděl, které
dobré dílo by si opatřiti měl.
Co se nedostatku času týká, zní to báchork0vitě, co Pichler
vypravuje o Vídni. Na faře v Hernalsu, která čítá skoro 70.000
duší (69.964), jsou 4 kooperátoři, kteří vedle všech ostatních
funkcí duchovní správy mají: 24, 26 24 a 12 hodin náboženství
na školách obecných; ten však, jenž má 12 hodin, vyučuje též
na gymnasiif) Vídeňský >Diózesanblatt<<nařizuje, že kooperátoři,
kteří nejsou zároveň katechety na měšťanských školách, jsou po
vinni vyučovati až do 18 hodin týdně, v pádu potřeby až do
24 hodin! je možná mluviti o nějaké přípravě? jak asi to vyučo
vání vypadá!
Musíme Pánu Bohu děkovati, že takovýto nedostatek kněž—
stva, který z těchto "číslic křičí, u nás ještě není. 2)
I. V Plzni samé v škol. r. I907—8:
&
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153 ';
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—
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Na konec této kapitoly uvádí Pichler počet abonentů
»Christlichp'ádagogische Bl'átterc a účastníků katechetských kursů
ve Vídni 1905, v Mnichově 1905, v Solnohradě 1906 konaných
1) jak známo, přijal nedávno (17. října 1907) sněm království českého
osnovu zákona, který stanoví katechetům maximum 22 hodiny týdně, při
čemž se exhorty započítávají dvěma hodinami.
2) K vůli zajímavosti klademe sem data o vyučování náboženství na
největší farní osadě v Čechách (v Plzni — dle sčítání z r. 1900 má 75.981 kato—
líků — dnes může se říci přes 80.000.)
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dle jednotlivých korunních zemí Cislajtanie. Císlice tyto jsou
vzhledem k počtu škol nepatrné, z toho však ještě nemůže
usuzováno býti na nějakou netečnost duchovenstva kdalšímu sebe
vzdělání. 1)

Il. Školy venkovské k Plzni přifařoné.
Sídlo školy

Počet tříd škol.
roku
1905—6

Bolevec

1907—8'

7

Božkov . -

Náboženství vyučuje
ve třídách
Duch spr. Katecheía Světšlíuč.

8

4

—

4

5

4

—

. . .

9

II

I4
4

5

—
3

—

Škvrňany . .
Uhrnem.
. .

13
45

IS
57

—
16

13
25

Doubravka

Lobzy .....
Oujezd.....

9
3
1

12
—

4
1

6

2
1
2
16

6. Velice choulostivá jest kapitola 6. »Das Inspekliamsystemc.
Právě při tomto bodu by se mohlo zdáti, že Pichíerjest osobním,
ale přece s obratnosti obezřetného chirurga odkrývá rány tohoto
thematu. 2)
Učel inspekce jest dvojí: Duchovní vrchnost se má přesvěd
čiti, zda nařízení nejen její, ale všeobecně školská se provádějí,
jak katecheté působí, zda by nebylo dobře a radno to zrušiti,
ono zavésti, jaké nove pokyny by se měly duchovenstvu ve škole
pracujícímu dáti. I katecheta potřebuje dozoru, povzbuzení, aby
svědomitě pracoval, na chyby upozorněn byl; proto mu může
dáti inspektor vhodné rady, případné napomenutí, výstrahu. Ale
v obojím směru dosavádní inspekční system nevyhovuje. Ve vel—
kých městech jsou zvláštní inspektoři náboženství,—"') na venku
vikáři (děkanové). V obojím případě se stává, že někdy je do—
zorcem vyučování náboženského osoba, která sama buď nikdy
nevyučovala, neb již dávno ze školy vyšla, staršího věku, nejevící
1) Tak na př. letošní sjezd ve Vídni jest určen na dny od 16.—29. února,
v dobu zimní, kdy se těžko cestuje, těžko zástupce lze nalézti. Také spadá
sjezd do konce doby masopustní, kdy na velikých osadách bývá uzavírána
mnoho sňatků — a již proto mnohým znemožněno sjezdu se účastniti.
2) Zde lze připomenoutí, že také státně nařízený dozor ke školám není
dostatečný. Na okresá K. nebývá inspektor dva i tři roky v některé škole.
Přijde-li, prohlíží též t. zv. písemnosti, třídní knihy, konferenční protokoly,
úlohy žáků, tak že vlastnímu pozorování vyučovacího způsobu učitelova
může jen velmi málo času věnovati. Ovšem ale správce školy koná častější
hospitace u jednotlivých třídních učitelů.
a) Na obecných a měšťanských školách generálního vikariátu pražského
jest, pokud lze dle ordinariátních listů a :(.atalogu cleric zjistiti, 13 k. a.
náboženských dozorců (»AEp. Inspectorc) a to: 1 kapitulní děkan, který je
zároveň chefem duchovní správy (Stará Boleslav), 1 kanovník kolleg. kapi
tuly (Žižkov a Nusle). 1 universitní professor (něm. školy Nového Města),
2 řeholní kanovníci řádu praemonstrátského (Hradčany a Malá Strana, Libeň)
5 farářů (Staré Město, Nové Město čes., Smíchov, Vinohrady, Vršovice) 2 ku
ráti (Karlín, Holešovice-Bubna), 1 exponovaný kaplan (Košíře).
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o věc veliký zájem, tak že nestojí, co se paedagogicko-katechet—
ských požadavků týče, na výši doby a poměrů školských valně
nezná. Také veliký počet dozorců vyučování náboženského je
prý ku škodě — poněvadž dozorci bývají nejrůznějších názorů,
což působí zmatek.
Nynější forma, jak se'k náboženství po venkově dozírá, je
zastaralá a nedostatečná; spočívát jen v náboženské zkoušce
dítek, z které visitátor nemůže se přesvědčiti o paedagogické
zdatnosti, respektive o chybách katechety, nemůže posouditi jeho
methodu a činnost. Zhusta se stává zkouška jen předepsanou
zevnější formou, okázalou školní slavností. Učastenství při ní stále
klesá, učitelé činí všelijaké obtíže, mnozí rodičové dětí schválně
na zkoušku neposílají. Duchovenstvo neleká se zkoušky proto,
že by nebylo pracovalo, ale že neví, kde možno naraziti. I sami
vikáři uznávají slabiny zkoušek, a nejeden postupuje rád toto
břímě svého dozorčího úřadu svému vikariátnímu sekretáři. 1)
Pichlcr uvádí několik nejvíce z „Korrespondenzblattu fůr den
kath. Klerus Čsterreichs“ vybraných příkladů, že si visitátoři nesprávně,
hrozně neobratně, nepaedagogicky ano i nešetrně ke katechetovi při
zkoušce počínali; doufejme, že případy ty jsou ojedinělé.
Vídeňský katecheta (emer. farář) Emerich Holzhausen v Christ.
pádagogische Bl'átter žádá, aby pro každý školní okres byl jmenován
jeden náboženský inspektor, vyškolený odborník, : praxe vzatý, který
by byl zároveň zástupcem náboženství vokresní školní radě; zástupce
. katol. náboženství v zemské školní radě by byl generálním inspekto
rem'a předsedou sboru inspektorů, s nimiž by aspoň jednou za rok
konal poradu; inspektoři by se zase sešli s katechety svých okresů
aspoň dvakrát za rok. Při těchto poradách by se projednávaly otázky
školy, vyučování, náboženských cvičení se týkající.
Tato myšlenka sama sebou by nebyla zlá, a proto nedivno, že
Ant. Fechler, katecheta v Staré Roli (Altrohlau), referoval na schůzi
něm. katech. spolku pro arcidiecesi pražskou dne 7. prosince 1907
zcela ve smyslu její. Ale myšlenka ta je téměř neuskutečnitelnou.
Předně: co kněžských osob by ubylo — ať duchovní správě,
at místům katechetským; vždyť jenom v Čechách bylo r. 1903 —
95 okresních hejtmanství. Nelze přece mysliti, že by inspektoři, kteří
by stále po svých okresích jezdili, mohli nějaké jiné místo zastávati;
kdo by je zastupoval?
Za druhé: Odkud vzíti hmotné prostředky? Víme ze zkušenosti,
jak někde působí násnáze opatřiti povoz pro vikáře k visitaci. Stát
by na to jistě nedal ani groše, země rovněž ne.
Za třetí: Kolik bývá ve školním okresu katechetů školními úřady
ustanovených? Jenom ti mohou pravidelně rozvrh hodin na puntík za
1) Pisatel těchto řádků znal zcela dobře dva vikáře po delší dobu a
ví, že se na zkoušku nijak mnoho netěšili. Víka'r'i mají při zkouškách dort;
těžké a není!! parfavmi. Ostatně u nás uvisitacec skoro nadobro ustouplla
szkoušcec, která nejvíce času zabírá. Také se málo mluví o visitaci. 18 F0
ale o zkoušce. Visitace záleží skoro jenom ve mši sv., v podepsání matrik
a jiných úředních knih.
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chovati. Na .str. 132. jsme četli, že v Čechách jest úhrnem 5309 škol
a na těch pouze 439 katechetů školními úřady ustanovených. 1) Znej
větší části učí na školách duchovenstvo kurátní. I kdyby inspektor
napřed oznámil, že přijde — nebyla by to sie pravá inspekce, ale
posito — přece by se mohlo státi, že by jel nadarmo, konal dalekou
cestu zbytečně, protože farář neb kaplan mají pohřeb, svatbu, zaopa
třování — nevyučují. Na jedné venkovské škole, kde nebyla vytápěna
sborovna, podal učitelský sbor místní'školní radě žádost za povolení
příslušného obnosu na otop v zimě; mezi důvody bylo též uvedeno:
Duchovní může býti kdykoli ze školy odvolán k nemocnému, proto
učitel musí při hodině náboženské v budově školní zůstati.
Při jmenování vikářů musí býti brán kolikerý ohled, může se
tedy státi, že muž jinak výtečný není zrovna znalcem školství. (Srovnej
však též, co pověděno na str. 132. a 134. seš. 2. tohoto časopisu.)
Take ovšem divně vypadá, vysituje—li vikář routinovaného kate
chetu měšť. školy, sám však jen na obecné učil neb učí.
(Dokončení.)

Monismus,novějšímodlanevalně myslících.
Píše Fr. Vaněček. — (Dokončení.)

Schweitzer užívá znázornění jakéhos o energii a entropii.
Dvě nádržky vodní nad sebou, jedna výše druhá níže jsou mu
obrazcem. Dokud má hořejší nádržka vodu. může pádem svým
proměniti energii svou v různou formu: v'pohyb na kole, v elek—
třinu, magnetismus a pod. Když ale vyteče do dolejší nádržky.
z níž už dolejí jíti nemůže, pak jest pro práci ztracena. Hořejší
nádržka s vodou jest obrazem energie — dolejší nádržka, z níž
nelze už více vytékati jest obrazem entropie. Když byla hořejší
nádržka plná, bylo maximum energie a minimum entropie. Když
začal tok vody, pak začala přibývati voda v dolejší nádržce tak
dlouho až se vyrovnaly.
Tyndall (Fragm. of Science V. vyd. p. 23.) praví o entropii:
»jest naždy ztracena, pokud se nás týká.: Dakázaný tr'etz' zákon
o substancz — entropie — vyvrací všechny bájky a věčném kolo
toči vesmíru a hmoty.
Prof. Balfour Stewart (Conserv. of Energy 209) píše: »Ač
jest v přesném mechanickém smyslu zachování energie, přece co
se týče užitečnosti a schopnosti pro živoucí bytosti jest energie
vesmíru na cestě k zhoršení. Všeobecně rozptýlené teplo tvoří co
my nazýváme houfné ubývání (waste heap) ve vesmíru, a toto
roste rok po roce.
My musíme (pokračuje) pokládati vesmír ne za snůšku hmoty,
ale spíše za energického činitele — skutečně jako lampu. Bylo
dobře vytčeno Thomsonem (Kelvín), že díváme-li se v tomto světle,
1) Tak na př. má školní okres: českobrodský 52 obecné školy
o 146 třídách, 9 měšťanských škol 0 12 třídách, katechety pouze 2; karlínský
(český) 64 obecné školy o 246 třídách, 10 měšťanských škol 0 34 třídách,
katechetů pouze 7.
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je:! vesmír system, který měl začátek a musí míti leona Proces
nemůže býti věčný. Kdybychom si mohli představit vesmír jako
svíčku nerozsvícenou, pak by se dalo pochopiti, představiti si jej
jako vždy existující; ale představujeme-li si jej jako svíci rozžatou,
nabýváme absolutní jistoty, že nemohl hořeti od věčnosti. a že
přijde čas, kdy přestane hořeti. jsme vedeni patřiti „na počátek,
kdy částky hmoty byly v chaotickém stavu, ale nadané silou gra—
vitační, a jsme vedeni patřiti na konec, kdy celý vesmír bude
stejně ohřátou massou, z níž všecken život, i pohyb i krása úplně
zmizí.< (Srovnej slova: Slunce se zatmí, a měsíc nedá světla svého
a moci nebeské budou se pohybovati.)
Důraz spočívá na konci a začátku vesmíru, k němuž člověk
vědou musí býti přiveden a sice právě nezvratným zákonem
»entropiev, pod nímž musí dokonati mythický kolotoč materialistů
a monistů. Pokusy, které se činí na záchranu monismu, jsou zcela
nedostatečné. Odkazování na možné budoucí objevení sil nových
nejsou vědou, ale těšínským jablkem a k tomu ještě červivým.
Věda tak jak nyní jest praví úplný opak monismu evo
lučního. Monismus bájí o věčné evoluci, která má býti ne
spornou pravdou, ale věda absolutní tvrdísvými třemi zákony
o hmotě pravý opak. Zivot a pohyb v hmotě jednou začal a
jednou zase skončí. Dle zákona entropie přibývá každým dnem
ono množství energie, které se nedá více pro nás užiti. Tot vý
sledek hlubokých. přesných výpočtů Clerk-Maxwellových, nad
nimiž zvolal Boltzmann: »Byl to Bůh, jenž tato znamení psalřc
Co věda pravi o konci tohoto slunečního systemu, totéž
platí i tomu vybájenému věčnému rhytmu života a smrti, který
kráčí nekonečnými hlubinami prostoru Jest to v nejlepším pří
padě báseň, ale není v tom ani za mák vědy.
jako (píše Gerard john »Theold Riddle: str. 28) menšíprovincie,
v níž bydl'me, tak i celý vesmír — jak dalece lze počtům důvě—
řovati — musí konečně dojíti do stavu úplné stagnace — jeho
komponenty stahují se vzájemnou attrakcí ——
tak že musí přestati
pohyb; teplo rovnoměrně rozptýlené nebude moci konati dílo,
jako voda nežene mlýn, když jest ve dvou nádržka'ch ve stejné.
vysz. —

Hutton (Lesson of Evolution str. 14.) píše: »jakkoliv jest
proces zhuštění zdlouhavý, přece není nekonečný
asem všechen
meteorický , prach bude sebrán na hvězdách a planetách; časem
zákon rozptýlení energie (entropie) přivede všechna tělesa v jedno
stejnou temperaturu. Tak konečně všechen pohyb, který vycházel
z původního nestejného rozdělení hmoty, přestane a život vesmíru
dospěje konce. Neznáme žádný proces omladnutí, kterým by se
mohlo čeliti rozptýlení energie a síly gravitační. Několik pokusů
bylo učiněno, aby se vyvrátila theorie o rozptýlení energie, ale

všecky zklamaly.:
Tedy věda přesná vyvrací báje monismu, a všecky pokusy
na záchranu monismu s jeho věčnou evolucí zklamaly.
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Přehled výchovy theologů k úřadu katechetakému v semi
Disciplína

Praha (čes.)")

Paedagogiku před
náší :

Ant. Hora,

(Praha něm.)

prof. na c. k, č0 ln ústavě ku vzdělání uči- ústavě ku vzdělání učitelů, docent na čes.telů, docent na něm.
theol. fakultě,
theol. fakultě,

Kolik hodin týdně:

I hodinu.

Litoměřice

Pouze německy:
Dr. los. Hauer,
Dr. Václav Pohl,
P rof. na c. k. něm. prof. fundamentál. lh.

odinu.

: filosofie,

2 hod.

Pouze německy:

Katechetiku před

náší:

Týž,

Týž,

Dr. Josef Pohl,
professor pastorálky,
vyučuje 2 hod. nábo
ženství na obecné

Kolik hodin týdně:

2 hod.

2 hod.

5 hod.

Theologové hospitujl ,
v
.v
.,
.v U téhož v 5. třídě
při vyučování nabo-£“ téhoz ".a CY'C'IČP téhoz 133 cvicné obecné školy 1 hod.
ženstvfskole 1 hodinu tydne. skole : hodiny týdně.
tý

Praktické výstupy
theologů :

Poznámka:

Každý theolog IV.
roku má 3—5 výstupů,
pokud čas stačí, z bible
i z katechismu. Theo
Každý theolog IV. roku má 2 výstupy, jeden wlogové češtf budou
z bibl. dějepravy, jeden z katechismu před v ll. semestru vystu
žáky různých tříd cvičné školy.
povati v obecné škole
matičnf za dozoru
vicerektor: Dra. Rob
Najmanna.

Theologové IV. roku
hospitují ! hod. týdně
při vyučování profán
ních předmětů na
cvičné škole.

')lD o organisačního
vzdělání
\: Il.
roce
šeobecnou
nauku
vání;
v |||.učitelů mají“kandidáti
odlny)týdně
všeohecnoou statutu
nauku ústavů
o vyc ku
dnvěučitelství:
metliodiku speeciálni, hospitoviní a.sice.toto v"prvnim pololeti 1 hod. týdně.

0 vyučováníh (logiku
v.druhérn

čování, zákony š olnl (2 od týn
okusa
& VYUO
;ve týdně),
lv. roce
9 hod. t'rldně
děippis,
chhovávam
(2 ho.
praktické výstupy (2 hod.
rozpravy
ravnó
& následně
čna. sbírka zákonmi a. nařiznef, ra &, Koberr, 1899, str. 81.
l'OV &,
tl theolo
eomlnařl majia'vlšiclmičeští theologové 2krat za týden hodinu němčiny,vsešichui n'gmver

nauk ovychov
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nářich českomoravských v studijním roce l907—I908.*)
Hradec Králové

Budějovice

Pouze německy:
Dr. lan Hejčl,
prof. východ. řečí a
exegese Si. Z.

Pouze německy:

Olomouc

|

Bmo*")
Pouze česky:

Pouze
Frant. německy:
Novák, ' Frant. Kalvoda,
prof.
a c. k. něm.l prof. na e. k. českém
ústavě ku vzdělání uči-wústavě ku vzdělání učí
telů, katecheta a Spiri telů, docent theologi
ckého ústavu
tual u Voršilek

Dr. Karel Slavík,
professor St. Zák.,

2 hod.

2 hod.

2 hod.

2 hod. a to již v 1.

Potne česky:

Česky, jsou-li v roce
němečtí posluchači též
německy (aspoň ! ho
mu)

Pouze německy:

roce theologie.
Pouze česky:

Týž,

Týž,

3 hod.

2 hod., a to již ve
III. roce theologie

Dr. lan Nep. Jindra,

Prelát Dr. Ant.
Skočdopole,

professor pastorálky, prof. pastorálky, vy
učuje též náboženství
v dívčím paedagogiu
škol. sester (u sv. _jo

5 hod.

seía),
3 hod.

U téhož na cvičné škole
Bohoslovci ze IV, roku
vyučují na všech 5 tř. Utéhož na cvičné škole (v i; a 2. tř.) a rice
soukromé školy škol
již
bohoslovciz III.
ských sester (u sv, jo — byli jen jednou. roku, nejméně 2 hod.
týdně.
sefa) a na všech 5 tř.
matiční školy na Li
neckém předměstí. Do
každé třídy chodí dva
Výstupům theologů vě
V ll. semestru má jeden učí, druhý po
nují se 3 hod. tydně,
každý theolog lV.roku slouchá, po případě
jeden výstup před ně udržuje kázeň. Učí se Týdně : bohoslovci po 2 hod. na výstupy,
! hod. na jich kritiku.
dle
osnovy
v
jednotli
kterými žáky 4. třídy
1/, hodině pouze v pr Každý theologIV.roku
obecné chlap. školy, vých třídách : hodiny vém semestru IV. roku.
kteří za tím účelem do týdně. U sv. Josefa jest Dějeprava se Spojuje má 3 výstupy 5 hochy
různých tříd cvičné
s katechismem.
semináře přijdou. 'Po přítomna vždy dotyčná
školy, kteří zatím úče
dobně též němečtí po třídní ctihodná sestra.
lem do alumnátu při
sluchači theologie. Prelát Skočdopole ně
cházejí.
kolikrát-za rok přichází
na inspekci do obou
škol.

Nenadálý odchod do
savadního docenta Pin
kavy, jehož místo do Theologové 11. roku
sud není obsazeno, za hospitují v ]. třídě
vinil tyto poměry. jinál cvičné školy při vy
léta se hospituje a pro-. učování různých pro
vidčjí se praktické vý fánních předmětů.
stupy na čes. obecné
škole.
vždy věnuje katechismu ; jeden aston
_ové2krát.za
týden hodinu
hodiny. Př
se odstavení semínaře ma ík tomu damn;—
finta
zkouší, alumnovó
nižšíchčeštiny.
ročníkůČást
odpovídaj
dně theologům II. roku methodiku, jak
"') V Brněprofá
přednáší
prof. Frant. ve
Kalvoda
2 hod. :!idaktiku : ři ojením školního zákono
emontární,
vyučovati
nním předmětům
třídě eještě
dát-ství. Že v Brně tak mnoho péče výchově theologů k úřadu ke. ec tetskému se věnuje, jest
zásluhou biskupa Karla. Nottiga (1870—1382l; dosud latí biaku brn čnský docentovi kate
E za jeho v tší povmnosti 600 kor. ročně
chetiky
pacdago iky
na diecfism'm
ze svýcha soukrom
ch prostřed
ů. theologickém ústav
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Může kdo z myslících dáti souhlas svůj? Může kdo ze svě
domitých klamati sebe a jiné bájkami věčné evoluce, při níž by
nebylo Boha, svobody a nesmrtelnosti, jak se holedbal Haeckel?
Ničím vědeckým není podepřena, a vším vědeckým vyvrácena.
Jak smutné svědectví, že tento »šund literárníc rozšířil se v “mil
lionech, jak smutné svědectví pro úroveň vzdělání a jak nebez
pečné pro národ a jeho blaho!
Užil jsem slova »Iiterární šundc, která jsou vzata ze spisu
Dr. Fr. Loofsa (Antihaeckel), kdež dokazuje, že Haeckel bral své
náboženské věci z literatury druhu nejhoršího, kterých užil při
nejhrubší ignoranci v tónu sprostém, tak že ukazuje, že nemá
normálního svědomí vědeckého a že nelze mu ani v jiných smě
rech důvěřovati.

_
Bilance.

Z vědeckého stanoviska nemůže theorie míti horší bilance
než monismus Haeckelův.
1. Základní věty odpírají zkušenosti a základům fysiky:
hmotu předvádí Haeckel živou — zákon fysický mrtvou. Odpor
theorie s vědou.
2. Theorie o prvoplození není dokázána ani jediným faktem,
ale vyvrácena mnohými vědeckými pokusy Pasteurovými a jinými.
3. Věčné proměny odpírají největšímu zákonu substance —
entropii, která učí o začátku a konci a vyvrací báje o věčném
kolotoči.
4. Fysik Chwolson v 21 případech dokazuje Haeckelovi,
že nerozumí základům fysické vědy. Že »vše, co napsalo zákonech
substance jest falešné úplně: (Chwolson str. 70, 73, 76.). Zákony
substance nazývá Haeckel svou vůdčí hvězdou a tu vůdčí hvězdu,
jak ji chápe Haeckel, nazývá fysik odborník »total falschv.
5. Svou theorii podepřel obrazci zcela vymyšlenými, kreslil
věci, které ani on ani jiný neviděl a viděti nemohl.
6. Theorii o člověku vybájil z tří kostí různé od sebe leží
cích a různým jedincům a dobám přináležijícím.
7. O křesťanství ví Haeckel tolik, »jako osel o logarithmechc,
slova z protestanta Dennerta. Pramenem Haeckelovým o křesťan
ství jest hanopis angl. svob. myslitele, který se skryl za pseudo
nym »Saladinc.
8. Haeckel falšoval obrazce embrya.
9. Haeckel jest v odporu s největšími vědci a jimi naleze—
nými zákony: Newton, Clerk Maxwell, Kelvin atd.
10. Haeckel mezi vědci jest k posměchu (Du Bois Rey
mond).
Proto uzavírá svou kritiku o Haeckelovi prof. Dennert
na str. 139 »Die Wahrheitc, že na Haeckelovi není nic než »Wind
und Windbeutelei.:
_
Tímto větrem měnivým máme se dáti nést? Nevalně myslící
lidé osvojili si zásady a fráze Haeckelovy a jimi oblažují lid náš,
hlásajíce po něm všechny větrné fráze i tu hloupou: »náboženství
ze škol.:
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Bilance vědců o náboženství.
Přílišná povrchnost znalosti vědy způsobila, že se ujala fráze
veskrz falešná: »přírodověda odporuje víře.: Pravý opak jest
pravdou. Musíme to dovoditi aspoň některými ukázkami.
Z množství výroků lze uvésti toliko některé. Opakuji znovu,
že jest to jen maličká kytice z velké zahrady přírodovědců:
Astronom Mddler: »pravý přírodovědec nemůže popz'rati
Boha. Kdo tak hluboce zírá do dílny boží, _atolik příležitosti má
obdivovati se jeho vševědoucnosti a věčnému řádu, ten musz'vpo
koře ohnouti svá kolena před řízením svate'lzo Boka.:
Chemik Chr. Fr. Schá'nbein: »blázen praví v srdci svém:
není Boha, to jest soud, který už před tisíci lety byl vynesen
o tomto moderním názoru světovém, a pravdivější a kratší nelze
ani dnes po tisíci letech říci.:
Přítel Darwinův Chr. Lyell: »v kterémkoliv směru řídíme
své bádání, všude nalézáme nejjasnější důkazy tvůrčz'inlelligence,
její prozřetelnosti, moci a moudrosti.
Lord Kelvin (W. Thomson) v řeči v »brit. spol <: »Pře
konávající důkazy moudré a dobré účelnosti obklopují nás všude;
a když nás někdy potíže bud metafysického aneb přírodověde—
ckého druhu na chvilku od ní odvádí, znova nám se vnucuje ne—
zdolatelnou mocí, a ukazuje nám v přírodě vliv vůle svobodne
:; uči, že všechny živoucí bytosti na stále činném Tvůrci :; Záko
nodárci závisíx K vůli srovnání cituji zlatou knížku katechismu:
Bůh nejen vše stvořil, ale i zachovává, řídí a spravuje.: jaký my

šlenkový souhlas!
Slyšme bilanci o duší nesmrtelné:
Zoolog Chr. G. Ehrenberg, nálezce Světa infusorií: »spiso
vatelé, kteří, protože dále nemohou, činí závěr a dí: není žádná
duše, a není nesmrtelnosti, zde stojím a zde padám, mohou býti
v osobném právu. Ale nesmí býti pokládáni za repraesentanty
badatelů přírody..
Astronom Herschel: »nicnení tak neodůvodněného, jako před
hůzka studiu věd přírodních činěná od dobromyslných, ale ob
mezených lidí, že vede toto studium k pochybnostem a nesmr
telnosti duše a o zjeveném náboženství. Přirozený účinek — mů
žeme tak ujistiti, — musí na uspořádaného ducha býti právě
opačný.< jaký účinek má na nespořádaného ducha? Obmezení
lidé — praví, že přírodověda svádí k pochybnostem o zjeveném
náboženství !

Těm, kdož : Písmem sv. nemohou srovnati přírodovědu,
sloužiž výrok zakladatele chemické Geologie G. Bischoffa: »Nesmr
telní spisovatelé »Genesis- nečerpali z přesného bádání cestou
pozorování a pokusu; oni přivedeni byli jinou cestou k poznání,
totiž božským vnuknutím přivedeni byli k pravdě. Pravda ale zů
stává vždy pravdou . Podobně vyjádřil se Baer, zakladatel nauky
vývojové, fysik Biot a slavný Helmholtz, jenž se divil, kterak
bible s nejnovějším bádáním souhlasí.
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Chce-li kdo slyšeti přírodovědce a křesťanství, necht si otevře
fysika Oerstedta jenž dí: »působenikřesťanství na svět jest největší
důkaz 7eko božské sily.: Botanik De Coudole: »křestanské nábo—
ženství jest ze všech jediné, které svým kulturním vlivem vůbec
i vědy podporovalo.:
Du Bois Reymond, fysiolog, dokonce dí: »nová přírodní
věda, ač to zní paradoxně, děkuje svůj vznik křesťanstvíc
_
Slavný Pasteur pařížský říkal: »já se modlím ve své labo
ratoři.: On s chloubou kráčel se svící v ruce v den Božího Těla
za knězem.
Galilei v listě jednom (ku Costelli) píše: »Písmo sv. a pří
roda pochází obě ze Slova božího; ono jako vnuknutí Ducha sv.,
toto jako vykonavatelka božských rozkazů.<
Koho tato věc více by zajímala, necht otevře si spis De
mertův: »Die Religion der Naturforscherc Berlin 1901. 5. vydání.

Tato bilance není tak chatrná jako bilance monismu.

Rozsudek odbomlků nad Haecklem.
Některé z věcí, o nichž pojednává Haeckel ve svých »Welt
r'atselc spadají do oboru filosofie, jiné do oboru anatomie, jiné
do fysiky (zákony substance a entropie) a jiné do oboru přírodní
vědy v užším smyslu, a do biologie. Dejme proto slovo některým
na slovo vzatým. odborníkům, co soudí o Haecklovi, pokud se
týká jejich odborů.
Známému berlínskému Paulsenovi, filosofa, 1) budiž dáno
slovo: »Co chci učiniti, jest ne více ani méně, než že Haeckel
iako filosof vážně ora'n býti nemůže.<<Těmi slovy odsoudil pamflet.
Haecklův. Zlomil mu šíji jako filosofa.
Jak soudí anatom o Haecklovi? Z mnohých buď uveden jen
jeden, Wilém His z Lipska; (Unsere Kórperform) píše: »Jednání
prof. Haeckla jest lekkomyslna' hra s fakty . .. a nedá se omlu
viti, protože Haeckel si byl vědom vlivu, který vykonává na ši
roké vrstvy. Já sám jsem vyrostl ve víte, že mezi vlastnostmi přl
rodozpytce jest spolehlivost a úcta před skutečnou pravdou jediná,
která se nesmí postrádati. Necht si jiní pohlížeií na Haeckla jako
vůdce strany, dle mého úsudku zřekl se on způsobem sveho boje
býti považovánvkruhu vážných přirodozpytců za rovnocenného.
Týž uvedl celou řadu Haecklem falšovaných obrazců, jimiž on
podepřel svou monistickou mythologii. Podobně soudí Rutimeyer.
Se stanoviska vědy fysicke' napsal petrohradský univ. prof.
Chwolson (Hegel, Haeckel, Kosuth,oder das XII. Gebot.): »Vý
sledek našeho šetření jest hrozný — můžeme říci, že tahá za
vlasyl Všecko, ale všecko, co Haeckel, pojednávaje o fysiokých
otázkách, pravi, vykládá & tvrdi, jest falešné a spočívá na nepo
') Jak chatrné Haeckel zná filosofy, jde z toho, že se domnívá, že
Kant bý! atbeista, kdežto týž v předmluvě »Kritik der r. V.: v slovně víru
v osobmho Boha vyznává. Paulsen (Philos. militans Berlin 1901 . Podobně
mu vytýká, že Spinozu bud' ani nečetl neb mu nerozuměl.
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rozumění aneb svědčí o neuvěřltelné neznalosti základních
otázek. Am" o zákoně, který vyhlásil za vůdčí hvězdu sve'jílosofíe,
nemá ani zakladní škola'okou znalost . . . Vedl si Haeckel tak jen
: fysžkouř S jistotou můžeme tvrditi, že stejně si vedl při čet—
ných otázkách vědy, kterými se ve svém díle obz'ra' aneb se jich
dotýká. Haecklovy »Záhady světa: jsou typickým dílem, jehož autor
pohrdá XII. přikázáním: »Nemáš psáti o něčem, čemu nerozumíš |:
V 21 bodech dokazuje, že nerozumí zákonům fysiky, a že
nepochopil zákony o substanci. Zdrcující odsudek na každé straně
lze čísti, viz str. 70,

Reinke dochází k závěru (Haeckels Monismus und seine
Freunde): >Pokládám atheismus za zlo, protože jest blud, k ně
muž vědy přírodní nedávají žádného námětu: (str. 19) a na str.
20. praví: »z plna srdce volám: pravá filosofie nemůže a nesmí
býti ničím jiným, leč průpravou pro křesťanské náboženství.
Proti těmto vědcům staví se běžný názor monistický či
darwinistický, kterýž přijal socialismus za své vyznání víry. Spo
jení mezi darwinismem a socialismem vyznal Bebel vícekráte
v parlamentě. V r. 1877 pravil: »celá moderní věda(ř) pracuje
nám do rukou a slouží našim účelům protože musí. Kdo založil
atheistické učení vědecky a filosoficky? Byli to snad sociální de
mokraté? My jsme atheistické názory na základě vědeckém
přijali a máme za svou povinnost dále je massám sdělovati.:
V r. 1878 ještě ostřeji pravil: že jsou proti vší autoritě lidské a
boží. »Dnes nás věda(ř) nauč'la. že víra v Boha a v nesmrtelnost
duše jest pouhý mam . . . Naši professoři nás naučili. že není Boha
ani nesmrtelné

duše.<<

Z bludných vět učených draze za státní penize povstaly:
socialismus a anarchie. Z toho viní universitu Bebel a jeho stoupenci.
Prof. Masaryk se zříká sice monismu jako vědecky nemož
ného, ale činí demonstrace se socialisty.
Však co se pod jménem vědy dává na některých universi
tách a v četných populárních “spisech v millionech výtiscích šíře
ných, není žádnou vědou, nýbrž pavědou, jako pověra není
věrou, nýbrž zvrhlou zrůdou víry. Nevěrecká filosofie a přírodní
vědy nemají fakt po ruce, nýbrž jsou jen smělá tvrzení bez dů
kazů, ano tvrzení proti skutečným důkazům, jak vysvítá z uve
dených ukázek. Nevěra nemá vědu pro sebe, nýbrž proti sobě.
pro, nevěru jest jen a jen pavěda.

Závěr.
Zádný blud nemůže zůstati bez zhoubných následků pro
lid, který k němu přilne. Monismus, jenž jest překřtěný materia
lismus, jest více než blud, on jest »nihilismemc duchovním. Vla
stenectví nás nutí býti na stráži. Chybiti není tak osudné, jako
chybné zásady se držeti. Chyby se dopouští jednou neb deset
kráte, ale chybná zásada vede k ustavičné chybě. Osudným zna
mením jest, že nastává boj proti theoriím, které nesou známku
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bláznovství, a to stává se »filosoíiíc dosti značných vrstev, které
si přikládají jméno intelligence a ztratily přirozenou soudnost roz
umu lidského a daly si suggerovati theorie šílené. To nemůže
vésti k rozumným koncům.
V tom směru vyjádřil se biolog Reinke (protestant), ,ve své
řeči: »Naturwissenschaft und Religionc (1907) str. 15 : »Ucta ku
starému názoru světovému s jeho poctivým pokrokem vědění
dává nám záruku dalšího zachování duchóvní naší kultury, kdežto
hmotařský monismus Haeckelův jako úpadek v barbarství zname
nati se zdá.: Kuúvaze'střízlivé předkládám tyto výňatky těm,
kdož po nových směrech baží, aby se nedali nésti každým větrem
pavědy. — Končímepilogy tří koryfeů vědy.
Lineém, jenž život svůj přehlížeje napsal: »já jsem viděl
Boha v přírodě kráčeje kolem a dívaje se zpět, jako Mojžíš. Viděl
jsem jej a oněměl překonán obdivem a hrůzou. Mohl jsem několik
šlepějí jeho v díle stvoření odhaliti; a v dílech jeho i těch nej
menších, ano i v těch, které by se zdály že neexistují, jaká Mou

Žrost, Druhý
jak nepopíratelná
dokonalostlc
,
epilog jest vzat
z epochálního díla Keplerova (Har
monia), který jest vlastně modlitbou azní: »Děkuji Tobě Bože a
Stvořiteli, že jsi mi dal radost nad Tvým stvořením a úžas nad
dílem rukou Tvých. já jsem slávu díla Tvého lidem oznámil, jak
dalece můj konečný duch Tvou nekonečnost může obsáhnout;
Jestli jsem byl sveden obdivuhodnou krásou Tvého díla, aneb
jestli jsem hledal vlastní čest u lidí' když jsem pracoval na díle,
které ku Tvé cti bylo určeno, odpust a buď mi milosrdným a
milostivým.:
'
Třetí jest vzat z náhrobního kamene Koperníkova:
Nežádám milost, jakou obdržel Pavel,
ani odpuštění hledám, jaké Petr dostal,
ale jako jsi na kříži kajícímu lotru
odpustil, tak budiž mně milostiv Pane.
Tři vědcové a jedna víra. Jak osudno jménem vědy útočiti
na víru. Tisíce ohýbali kolena před Baalem a Astartou & tisíce
před Monismem. Lze to srovnati s rozumem, vědou, věrou?

Otázka Honoriova.
Její vznik, dějiny a význam.
Pojednává Frant. Gája. — Pokračování.

Ze starších interpretů sněmovních usnesení také nikdo o tom
nepochyboval. Teprve v XVII. stol. vybudoval ]. Garnier novou
hypothesi, o níž jsme již pojednali. Dokazoval na základě papež
ského :Professio fideic, 1) že byl odsouzen Honorius toliko pro
') Migne CV. 52; Kirchenlex. VI. 249.
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nedbalost a podporu herese, a získal mnoho přivrženců až do
nejnovější doby. Způsob, jakým vykládá sněmovní výroky, nelze
sice hájiti před výtkou přílišné umělosti.
Ale nutno'přece hypothesu jeho aspoň částečně připustiti,
má-li se rozřešiti důležitá záhada, proč římští poslové všecky de
krety VI. sněmu podepsali. Krajní protivníci Garnierovi, jako
Assemani a H. Grisar, nechávají tento zjev nevysvětleným. Raději
hájí domněnku, že poslové římští podpisem přestoupili hranice
své kompetence a všech 174 otců že zavrhlo odsouzením Honoria
učení o nejvyšší papežské autoritě. ")
“
Uvážíme-li však dobře listy, které poslové s sebou přinesli,
& okolnosti, v nichž žili, sotva jim můžeme přehmat nějaký klásti
za vinu. O patřičné kompetenci své k odsouzení Honoria byli
poslové rozhodně přesvědčeni, neboť synodální list římský uzavírá
počet odsouzených slovy: »zavrhujeme i jejich přívržence, kteří
od pravdy se odcliýlili a sobě samým odporovali < Těchto slov
uměli Výchoďané dobře využiti. Vztahovali je zkrátka na Honoria.
Tak poznamenává císařský dekret při jménu »Honoriusu \uqui
fuit huiusmodi haereseos conňrmator, qui etiam sui exstitit oppu
gnatorc, a otcové v listě k papeži přímo praví, že odsoudili jen
ty, které také Agatho zavrhnulÉ) Proč by nemohli poslové oněm
slovům svého listu rozuměti podobně? jednání jejich tomu aspoň
nasvědčuje.
V jakém smyslu však odsouzení Honoria rozjímali, těžko
rozřešiti. Mnohé okolnosti, jako dobré o nich svědectví se strany
papeže Agathona, radostné jich přijetí v Římě a odměnění na
svědčují tomu, že neodchýlili se příliš od smyslu potvrzení Lva II.
a Honoriovi dovolili přiřknouti zaslouženou toliko vinu, která po—
zůstávala v zanedbání pastýřské povinnosti a nepřímé účasti na
rozšíření herese.
Proti tomuto názoru mluví sice zřetelně výroky a dekrety
sněmovní, které byly od poslů podepsány, ač činí Honoria ve
všem podobného ostatnim heretikům (qui in omnibus eos secutus
est, et impia dogmata conňrmavit), ale různé přitěžujícíokolnosti,
které Výchoďané neopomenuli asi proti Honoriovi přednésti,
ospravedlňují, neb aspoň vysvětlují s dostatek jednání poslů.
Předně tu padá na váhu vzrůst monotheletismu vinou Honoriovou,
jakož i náboženské dekrety »Ekthesis- a »TypOSc, které byly na
základě papežových listů sestaveny, za týmž účelem jako ony vy
dány a přece zavrženy. Podobně mohly býti s disciplinárního,
nebo administrativního stanoviska zavrženy i listy Honoriovyu
Jak souditi o biskupech na sněmu súčastněných, také jest
těžko uhodnouti. Lze se domnívati, že cařihradský patriarcha a
přívrženci jeho úmyslně odsoudili Honoria jako bludaře, aby vy
vážili poněkud hanu, která padla na cařihradský stolec odsou
1) Kirchenlexikon VI. 256. Což však není nezbytný důsledek. Honorius
mohl býti pro svou osobu kacířem neb aspoň za takového pokládán, aniž
třeba připustiti, že i když definuje něco ex cathedra, není věci jista.
2) Hefele III. 261.
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zením tolika bývalých patriarchů. Vůbec jsou intriky dvorní hier
archie cařibradské naproti Římu známé. ]souc proniknuta pro
blízkost císařského dvora příbuznou jemu marnivostí, hrdostí a
touhou po zevnějším lesku, neopomenula užiti každé příležitosti,
aby na úkor autority starého Řima sama více vynikala. jak ví
tanou jí proto zajisté byla záležitost Honoriova!
'
Pochybujeme však, že by všichni biskupové byli téhož smý—
šlení, a to právem. Vždy žili mezi představenými církví vý
chodních ušlechtilí mužové, kteří věrně lnuli k nejvyššímu stolci
apoštolskému v Římě. I za dob Thotiánů a Caerulariů bylo jich
mnoho, proč by měli scházeti na VI. všeobecném sněmu, jenž
dopomohl po dlouhých bojích ortbodoxii zase k vítězství! Sou
díme tedy, že valná část biskupů odsoudila Honoria vpodobném
smyslu, jako Lev II. [ positivními důkazy se můžeme vykázati.
Hlavně Anastasius Sinaita má pro nás význam, nebot praví, že
příčinou odsouzení byla nerozumná ekonomie (mlčení) Hono
riova. Také ]an Damascenský a Theofanes ho mezi odsouzené
nečítají, což by se nedalo vysvětliti, kdyby všichni otcové z pře
svědčení jej zavrhli jako bludaře. Cástečně je třeba dáti za pravdu
též Bellarminovi, jehož výrok dříve citovaný zní: »hos patres de
ceptos ex falsis rumoribus et non intellectis Honorii epistolis
mmerito eum cum haereticis communeraverunt.:
Sluší ještě dodati, že povolnost vyslanců římských i mnohých
_svědomitých biskupů hleděla »dvorní strana: odměniti vychva
lováním autority a moci apoštolské Stolice při jiné příležitosti,
jako na př. v listě k papeži nazývá jej »npmróagovogca v oslo
vení císaři praví: »viděli jsme papír a inkoust, ale skrze Aga—

tbona mluvil Petrnl)
Ostatně nevíme ani o dvorní straně, zdali chtěla neomylnoSt
papežskou přivésti v pochybnost, poněvadž není jisto, jestli byla
tohelcilstecb
rac. Honoriových přesvědčena, že obsahují učení »ex ca
Konečně 4.) Anathema VI. sněmu nemá platnosti nad Ho

Eoriem,
erese. jako heretikem, nýbrž pouze jako nepřímým podporovatelem,
1) Hergemóther:

Handbuch d. Kirchgesch. I. 358.

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle 1. po velikonoci.
Jaká budou těla spravedlivých při vzkříšení.
Co bude člověk síti, to bude i žíti.
Gal. 6, 8.

Po celý týden velikonoční dává církev při mši sv. předčítati
evangelia o tom, kterak se Pán Ježíš po svém z mrtvých vstání
zjevoval. I dnes tak činí a krásnými slovy sv. Jana předvádí před
duchovní zrak náš Spasitele sv. Tomáši ruce i bok ukazujícího.
Nemá při tom \jiného úmyslu, než aby jako ve sv. Tomáši po
dobně i v nás víra ve z mrtvých vstání Spasitelovo co nejvíce se
utvrdila. Kdo ale pevně věří, že Kristus z mrtvých vstal, io svém
vlastním vzkříšení přesvědčen býti musí
Nemá však hned některý článek víry tolik odpůrců, tolik
nepřátel jako článek o našem budoucím z mrtvých vstání. Již sv.
Pavlu, když o z mrtvých vstání v Athénách kázall někteří se po
smívali řkouce: »Co chce tento pleskal mluvitiřc Skutk. ap. 17,
18, jiní pak řekli: »Budeme tě o tom po druhé (jindy) posloucliatic.
Skutk. ap. 17, 32. A sv. Augustin praví: »Zádné nauce katolické
víry není tak mnoho odpíráno, jako učení o vzkříšení z mrtvýchc.
I dnes jsou mnozí, kteří se tomu článku víry posmívají pravíce:
Tělo se rozpadne v milliony prášků, mnozí lidé jsou od dravé
zvěři neb od mořských ryb sežrání, zjiných nezbývá ani kostičky,
ani prášku, není po nich ani stopy, ani památky; jak je možno
to vše shledati a opět v jeden celek živoucí spojitiř A přece, nej
milejší, tak mnoho věcí v přírodě učí nás o vzkříšení našem: ze
zrnka v zemi odumřelého vyklíčí nová bylinka, z housenky zaku
klené vylétá motýl, po zimním spánku probírá se na jaře vše
k novému životu, ba i náš každodenní spánek jest jenom obrazem
smrti a procitnutí ze sna obrazem z mrtvých vstání.
Nebudeme dnes dokazovati, že z mrtvých vstání je možné,
ani že jest nutné; o tom jste již jindy slyšeli; dnes chceme si
toho všimnouti, jaká budou těla spravedlivých při vzkříšení.
Sv. apoštol Pavel v I. listě svém ke Korintským 15, 42—44
o tom učí:
Rádce duchovní
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1.
2.
3.
4.

>Rozsívá se v porušení — vstane v neporušitelnosti;<
»rozsívá se v nesličnosti — vstane v slávě;<
»rozsívá se v nemoci — vstane v moci;c
»rozsívá se tělo živočišné — vstane tělo duchovní.<

O těchto čtyřech vlastnostech oslaveného těla budiž dnešní
naše rozjímání.
1. První jest nepamšítelnost. »Rozsívá, v hrob ukládá se
v porušení — vstane v neporušitelnosti << Neporušitelnost záleží
v tom, že tělo žádných bolestí, utrpení, muk snášeti nebude. Co
všechno zde na světě člověk vytrpěti musí, jaké bolesti, rány,
útrapy, nemoci přestátil Dobře pravil Job: »Člověk narozený
2 ženy krátký jen živ jest čas a přece naplněn bývá mnohými
bídamic. ]ob 14, 1. jinak bude při vzkříšení. již první lidé v ráji,
dokud duše jejich byla Bohu cele oddána, dokud nezhřešili, meli
těla nesmrtelná, žádného utrpení neznali. Pracovali sice v ráji, ale
bez nemoci, bez bolesti, bez útrap, bez mozolů. Těla jejich nebyla
utrpení, porušení, bolestné změně podrobena. A podobně i těla
spravedlivých budou neporušitelná, protože duše jejich na věky
co nejúžeji s Bohem“ spojena bude. Zákonem jest stanoveno, že
v tom poměru chovají se tvorové k člověku, v jakém člověk sám
k Bohu se nachází. Dokud byl Adam bez hříchu, dokud mezi
jeho vůlí a Bohem panovala. úplná shoda, všecka zvířata byla
krotká, země úrodná Ale když vypověděl Bohu poslušnost, když
hříchem prvotním stal se nepřítelem božím, i zvířata zdivočela,
i země. Přestane-li však vzpoura člověka proti Bohu, bude-li do
konce nemožna, tehdy též přestane vzpoura a odpor tvorstva proti
člověku. Pak nebude moci člověku žádný živel uškoditi; nespálí ho
oheň, nezničí ho voda, neuškodí mu meč. To jasně potvrzují slova
Písma sv.: “»Asetře Bůh všelikou slzu sočí jejich, a smrti nebude
více, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo ty věci
pominuly.: Zjev. 21
Ovšem že ani zavrženým žádná moc, žádná síla nebude moci
život vzíti. Avšak tento jejich stav nelze nazvati neporušitelností.
Sv. Augustin praví: »Pravá neporušitelnost jen tam se nachází,
kde tělesné blaho žádnou bolestí není rušeno; zavrženému ne
šťastníku nebude však možno umříti ; věčná bolest ho neusmrtí,
nýbrž jen ustavičně trápiti bude. Proto nemůže se mluviti 0 ne.
porušitelnosti. První smrt vyhání duši z těla a to proti její vůli;
druhá smrt, smrt věčná, upoutá duši v těle, a to opět proti
její VůliJ

2. Druhá vlastnost oslu/ených těl jest jejich jasnost. »Roz
sívá, v hrob ukládá se v nesličnosti — vstane v slávě.: Již zde
na zemi duševní klid, radost, nadšení, spokojenost a jiné povzná
šející stavy duševní i zevně na tváři se jeví; proč by radost věčná
neměla i na těle znatelná býti? Duchovní radost z blaženého pa
tření na tvář boží plynoucí bude i na tělo účinkovati a to tím
více a tím jistěji, protože radost ta bude bez konce. neutuchající,
nevyčerpatelná, nekonečná. Mohl-li Pán Bůh broučkům svatojan
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ským dáti tu vlastnost, že jejich těla v noci světélkují, může po
dobnou vlastnost i oslavenému tělu lidskému propůjčiti.
Když Mojžíš po své rozmluvě s Pánem Bohem sestupoval
s hory Sinai, »skvěla se tvář jeho tak, že synové israelští báli se
blízko k němu přistoupitic, II. Mojž. 2,30., a přece toto rozmlou
vání bylo jen na jistý čas obmezené; proč by věčné patření na
tvář boží nemělo podobný, ba větší účinek míti? Sám Pán ježíš
zmiňuje se o tom lesku, o té jasnosti pravě: »Spravedliví jako
slunce skvíti se budou v království Otce jejicbc. Mat. 13, 43. On
sám při svém proměnění na hoře Tábor ukázal, jakým leskem
spravedliví zářiti budou; tenkráte »zaskvčla se tvář jeho jako
slunce a roucho jeho učiněno jest bílé jako sníha. Mat. 17,2. Sám
také při svém z mrtvých vstání měl tak ozářené tělo, že »obličei
jeho byl jako blesk a roucho jeho jako sníh-, Mat. 28, 3., tak
že strážní zděsili se a padli na zem jako mrtví. Ovšem Spasitel,
když se apoštolům a svým věrným ukazoval, odložil tuto slávu
svou, proto že by nemohli jeho jasnosti snésti právě tak, jako ji
nemohli snésti strážní, jako oko lidské nemůže snésti jasnosti
slunce. Pán ]ežíš chtěl, aby učedníci ho častěji vídali, aby se o jeho
z mrtvých vstání dobře přesvědčili, proto ukazoval jim sice své
tělozmrtvých vstalé, ale bez oné veliké slávy, na kterou, nejsouce
sami oslaveni, beze strachu ještě hleděti nemohli.
Ze i spravedliví s tělem tak jasným vstanou, zřejmě učí sv.
Pavel: »Naše vlast v nebesích jest, odkudž i Spasitele očekáváme,
Pána našeho ]ežíše Krista, kterýž i promění tělo ponížení
našeho, aby připodobněno bylo k tělu jasnosti jeho-r. Filip. 3, 21.
3. Třetí vlastnost oslu/mých těl fest je:/ich čilost, pohybli
vost. »Rozsívá, v hrob ukládá se v nemoci, t. j. v slabosti —
vstane v moci. . Zde na světě má býti tělo nástrojem, jehož duše
užívá. Avšak dílem pro svou nedokonalost, dílem následkem
hříchu prvotního nevyhovuje vždy svému určení, tak že pravdu dí
kniha Moudrosti: »obtěžuje duši, a ten zemský příbytek dolů
stlačuje ducha mnoho přemýšlejícíhOc. Moudr. 9, 5. Tělo vábí ke
hříchu, na př. k pýše, ke smilstvu, k nestřídmosti; »tělo žádá
proti duchu, duch pak proti tělu; ty se sobě vespolek protivíc.
Gal. 5, 17. l_(dyž pak duše bude naprosto dokonalá a vůli boží

nadobro podrobeni,"s'tahé'šé'í' tělo dokonalým '; pak nebude 'víčě
'ďiíší—íai'pfekážku, "na' Obtlž, nebude sváděti,'ale bude docela po
slušným její nástrojem. Tato vlastnost bude velkou odměnou pro
spříVe—dlivé'aTakéodpovídá úplně pojmu nástroje.
S velkou ochotou oddávali se spravedliví Bohu zde na světě,
za to naleznou ve vlastním těle tutéž ochotu; tělo úplně bude se
podřizovati vůli duše, bude nadobro jejím nástrojem, kterým duše
bez obtíží vládnouti bude. Síla duše bude úzkým spojením
s Bohem a účastenstvím na jeho moci neuvěřitelně_zvýšena.Proto
pochopíme, že vůle, která již na zemi. čím silnější jest, tím mocnější
vliv na tělo vykonává, na onom světě tělu jakýkoliv pohyb snej
větší možnou rychlostí sdělovati bude.
*

V tomto smyslu vykládá sv. Jeroným slova Isaiáše proroka
40, 31.: >Ti, kdož douíají v Hospodina, síly nabudou, dostanou
peruti jako orlice, poběhnou a nebudou umdlévati, _půjdou a ne
'ustanou. < již zde na světě, na této zemi vyznamenala božská pro
zřetelnost některé světce, takovým tělem Sv. Raymund z Penna
fortu, dominikán, z ostrova Majorky přeplavil se do Barcelony na
svém plášti; v 6ti hodinách urazil 60 mil přes moře! Sv. Antonín
Pad. kázal kdysi v Montpellieru; najednou si vzpomněl, že měl
zpívati při bohoslužbě ve svém klášteře, a že nikoho nepoprosil,
aby jej zastupoval. Lítost jej hluboce dojala; najednou se zastaví
a skloní hlavu, a v téže chvíli vidí jej v jeho klášteře, jak zpívá
mezi řeholními bratry.*
4 Čtvrtá vlastnost oslovených těl jest jejch jemnost, ducho
vost. »Rozsívá, do hrobu ukládá se tělo živočišné — vstane
duchovní. : Oslavené tělo bude prosto nejen všech hříšných těles—
ných (smyslných) žádostí, ale též všech tělesných potřeb. Nebude
mu třeba ani pokrmu, ani nápoje, ani spánku. Nebud: mu sice
scházeti nic z toho, co tělu podstatně přísluší, ale přece bude
z něho odstraněno to, z čeho by čisté, bezhříšné činnosti duševní
překážka vzejíti mohla. Naproti tomu ale bude tělo míti účast na
této vlastnosti duševní, tak že přes svůj objem, svou podobu,
svou váhu každým předmětem bez námahy projde, právě takjako
již nyní žádný hmotný předmět našim myšlenkám není nepronik—
nutelnou překážkou. Tělo pro své úzké spojení s oslavenou duší
stane se jemným, duchovním, ale nepřestane býti hmotnou bytostí,
právě tak jako duše jsouc s Bohem spojena, bude míti účast na
božských vlastnostech a přece nepřestane býti konečnou bytostí.
Na oslaveném těle Pána Ježíše vidíme i tuto vlastnost. Povstal
z uzavřeného hrobu, prošel hrobovým kamenem, zavřenými dveřmi
vešel k apoštolům, nenadále zmizel, podobu svou měnil, tak že
za poutníka do Emaus jdoucího, za zahradníka, ano i za ducha
považován byl.

*

*
I—

Nejmilejší i\Toto učení v budoucí oslavě těla našeho má nás
zejména k tomu pobízeti, abychom své tělo v úctě měli a nikdy
ho ke hříchu nezneužívali. Proto napomíná nás apoštol: »Osla—
vujtež a noste Boha v těle svémlc I. Kor. ,
Tělo ale nevstane ke slávě, bylo--li na tomto světě v hrobě
hříchu uzavřeno.
Nebude zářitz' neóeským jasem, bylo--li na tomto světě potřís
něno neřestmi
Nebude ochotným a poslušným nástrojem duše, byla-li na
tomto světě duše jeho otrokyní.
Nestane se tělem duchovním, bylo-li zde pouze tělem živo
čišným. Neboť jen to vypučí na jaře ze země, co do ní zaseto
bylo, a z hrobu vstane jen takové tělo, jaké v hrob uloženo bylo,)
Zejména tedy víra ve z mrtvých vstání musí nás pobízeti, abychom
*) Hello-Bouška, Podobizny svatých, str. 158.
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se varovali toho hříchu, jenž více než kterýkoli jiný tělo poskvr
ňuje a proto nečz's/otau se zove.
Naše vlastní skutky určují tedy budoucí los našeho těla.
»Nebo co bude člověk síti, to bude i žíti. Nebo kdo rozsívá
v těle svém, z těla i žíti bude porušení: ale kdo rozsívá v duchu,
z ducha žíti bude život věčný. Dobré pak činíce, neustávejme,
nebo časem svým budeme žíti neustávajícem Gal.“ 6, 8 násl. Prá
vem tedy můžeme říci: již nyní musí se tělo naše skvíti čistotou.
aby při vzkříšení zářiti mohlo leskem, již nyní musí sloužiti duši,
aby jedenkráte duchovním státi se mohlo. Ohněm vášně prosáklé_
bude tyranem a vězením duše i při vzkříšení. »Co bude člověk
síti, to bude i žíti.. »Nevydávejte tedy údy svévslužbu nečistotě
a nepravosti, alevšlužbu spravedlnosti ku posvěcenílc Řím. 6 19.
Každý dobrý skutek, každý k vůli ctnosti podstoupený boj při

w..,

denvzkříšenínovou,
trvalouSlávu.Amen.*)

Neděle l po velikonoci.
Co přinesl Kristus po z mrtvých vstání apoštolům & všem
lidem dobré vůle?
»Pokoj vámw

Veliký byl zármutek apoštolů, když ztratili Mistra a Pána,
když byl spoután jak zločinec, potupen, bičován, na smrt vydán
a ukřižován! Do poslední chvíle doufali, že založí království na
zemi, že budou míti v něm přední místa; avšechny naděje mizely
jako sen. Pochybnost, nevěra dorážely na ně; ďábel jistě použil
všeho, aby rozehnal malé stádečko Kristovo, aby se více nesetkali
se svým Mistrem a zapomněli naň. Učedníci ]ežíšovi se již roz
cházeli do svých domovin. apoštolé skrývali se před lidmi, báli
se posměchu i pronásledování. Tři dni ještě chtěli setrvati spo
lečně, vstane- li Kristus skutečně z mrtvých; ne-li, pak že sklamáni
tajně vrátí se k svému dřívějšímu zaměstnání. Byli tak polekání,
ustrašeni a zarmonceni, že sami nechtěli věříti ženám oněm, které
spěchaly ke hrobu, aby pomazaly tělo Páně a vrátily se v nej
větším spěchu a oznamovaly, že Kristus vstal z hrobu. Víra, ne
věra, pochybnost, lítost a výčitky svědomí, že opustili svého Mistra,
to vše zmítalo jejich srdcem. Bylo jim třeba útěchy a pokoje, a ty
jim přináší Ježíš večer, když byli pospolu. »Pokoj vámlv to byla
první slova, jež k nim promluvil. Dal se jim poznati, osvítil apo
silnil je, naplnil klidem a štěstím; a rozkázal, aby to štěstí roz
dávali všemu lidstvu ve svátosti pokání, odpouštějíce hříchy, příčinu
nepokoje a všeho neštěstí,
Dodnes je Kristus tupen, křižován a usmrcován; mnozí kře
*) Dle Wilmers, Lehrbuch der Relig., II, 687 seq.
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stané v malomyslnosti potácejí se mezi vírou a nevěrou. Do
dnešního dne však volá k nám Kristus: »Pokoj vám!: Po všecky
věky zjevuje se ve své církvi a přináší s sebou nejvzácnější dary:
pravdu a blaženost jež jsou zdroji pravého pokoje.
Před Kristem lidstvo neznalo pravdy. Moudrost světská,
rozum lidský bez zjevení božího nikdy by se nebyly dopídily
pravdy. U žádného národa nebyla moudrost světská na tak vyso
kém stupni jako u starých Reků a Římanů; a přec jak málo
pravdy přinášela pro život praktický! Rozum lidský, všechna
učenost starověká nedovedla dáti odpověď na nejdůležitější otázky,
jež člověk musí míti určitě vyjasněny, aby nalezl pokoje a klidu,
pravé spokojenosti: »Odkud jsem. proč jsem na světě, kam spěji,
co mne čeká po smrti, _. to zůstalo tajemstvím národům nej
vzdělanějš'm. A následek té nejistoty, a samých pochybností byl,
že tělesnost opanovala ducha, tělo; zbožňováno stalo se modlou,
lid tonul v zbujnělosti, výstřednostech, pýše, mstivosti a nelásce
k bližnímu. V hýření hynulo tělo, v zoufalství duše. Bez Krista
podobal se člověk cestujícímu, jenž v neznámém světě za noci
zbloudil, v pralese širém naráží o kořeny za temné noci a brzy
octne se v kaluži, do níž víc a více se 'boří a nezná východu.
>]ediné Bůh může nás osvítit;< zvolal Plata, největší filosof
starořecký, »díky zjevení božímu půjdeme cestou bezpečnou. Na
ně spolehajíce, můžeme žíti život šťastný jak na lodičce, která
bezpečně pluje po vlnách ji obklopujících.: (Alcib. 2. Phoed.)
»Prosím nebe, aby přišel ten, jenž by osvítil lidstvo a dal nám
poznati pravdy důležité a nutné, Ano, doufám ještě, ze přijde ten,
který rozptýlí tmy vědění lidského.: (Sokrates, Alcib. 2.) Podobně
praví Cicero, římský filosof: »Abychom poznali, které mínění,
který názor ze všech názorů běžných jest jed.ně pravý, k tomu
je třeba Boha; my nejsme s to, abychom o tom rozhodovalix
(De nat. deor. 2., Tuscul) A Plutarch napsal: >Zjevení má cenu
převelikoul neobsáhlou; z ruky Boží je to dar, že by lepšího Bůh
ani dáti nemohl, a vůči lidem jest to důkaz lásky, nad který nelze
většího přijmouti s nebe.: (De Isid. et Osír. Bottan-Mergl: Víra
katol.) Kristus, světlo světa, přinesl nám pravdu, jež rozptýlila
tmy a všechnu pochybnost; otevřel nám nový svět, naučil znáti
osobního Boha a trojjediného; ukázal cíl náš zde na světě a na
věčnosti. jediné Kristus mohl říci právem: »Já jsem světlo světa;
kdo mne následuje, nechodí ve tmě, ale bude míti světlo života.:
(jan 8. 12.) Proto sv. Pavel'mohl napsati Efeským: »Byli jste
zajisté někdy temnost, nyní pak jste světlo v Pánuc. (5. 8
Mnozí chtěli rozumem lidským, výzkumy vědy zastíniti
pravdy nadpřirozené, sami však octli se v slepé uličce, z níž ne
znali východu a zklamání musili vydati svědectví, že bez Boha
nelze pravdy se dopíditi; že učení Kristovo, katolická víra jediné
může upokojiti ducha lidského. »Filosoí'ie, praví Benjamin Constant
protestant, publicista franc. zůstavena sama sobě, jest bezmocna
a vede k pochybování,'a pochybování je na ujmu energii du
ševní. Křesťanství representuje volnost náhledů, mírní bolesti duše
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a skýtá všem útěchy všem od paláce až po střechu doškovou ve
všech potřebách! (De la relig. 4.) A Cousin, filosof a spisovatel
franc., napsal: »Rozum sice popřel již kde kterou pravdu, ale ne
vyřkl a neobhájil ani jediné. Celá pravá filosofie není vlastně nic
jiného ve svém zárodku, leč tajemství křesťanské.< (Cours d'hist.
d. l. philos.) P. Leronx, spisovatel franc. podobně svědčí, řka:
»Filosofové až do dneška nevykonali nic jiného, než že zaseli
pochybování a nevěru, semeno hluché a jed . .
jak vysoko
stojí učení křesťanské nad všechny výzkumy moderních filosofůn
(Encykl. nouv.) Proudlzan, revolucionář, nevěrec, zklamán musil

dáti svědectví pravdě, že všecka vědajestubohouanedostatečnou,
aby přinesla pokoj duši. »Filosofie, praví, jest v poslední chvíli
zrovna tam, kde byla na počátku.: Zdá se, jakoby nebyla na
světě leda na potvrzení památného výroku Sokratova. Zahalujíc
se totiž do rubáše, volá slavně: >Vím, že nic nevím.< (Syst. de
contrad. Mergl. 60.) Rousseau, franc. encyklopedista. zklamán
napsal: >Zanechme filosofie libujfcf si v planém povídání; hle
dejme zdravý rozum v Bohu a nikoli v klamné filosofii.: (Julie.)
A D'Alembert podobně volá: »Kde by bylo pokolení lldské bez
zjevení božího? Bylo nutno, aby světlo božského spasení odhalilo
život na onom světě, jinak by byl člověk zde učgněn hádankouc.
(Melang.) »Ničeho není nám více třeba, než náboženství zjeveného;
to poučuje nás o přemnohýcb, neznámých otázkách! (Encykl)
Známa jsou slova franc. učence _?oufroya, ktevý praví. »Všecky
soustavy filosofické neplatí tolik, jako jedna stránka katechismu.:
(Nouv. mel.) Kristus přinesl nám světlo, pravdu, pokoj a s ním
pravou blaženost. —
Učení Kristovo nejen osvěcuje rozum, nejen luští záhady
dříve neznámé; ono sílí nás v protivenství, v křížích a nehodách, roze
l'řfváláskou ke skutkům nejrekovnějším. Dějiny katolické církve jsou
dějinami milosrdenství a lásky k bližnímu. Uvedu za svědka nej
většího nepřítele a bývalého nevěrce, Proud/zana, který takto
napsal o ceně křesťanství: »Náboženství křesťanské, praví, upev
ňovalo vždy základy společnosti občanské, sjednocovalo národy,
uvádělo v božské nadšení umělce a básníky.

jak umělo zušlech—

t'ovati práci, mírniti bolesti, pokořovati nadutost boháčů a po
vznášeti důstojnost chuďasa! jaké prameny lásky vytryskly zněho
v srdce Terezií, Frantíšků Sáleskýcb, Vincenců z Pauly, Fenelonů.
Poutem bratrství objímalo národy, ve svých modlitbách sjedno
cujíc všecky doby, všecky jazyky, všecky národy, všecka pokolení.
S jakou něžností posvěcuje kolébku naši, s jakou velebou dopro
vází poslední chvíle naše!c (La relig) Brissat, právníkaspisovatel
franc.: )]sem opravdu šťasten, věda, že Bůh je se mnou; jsem
šťasten, vzývaje ho na modlitbách;
:: jest mým pánem, jemu
skládám účty ze svých činů, s ním hovořím, a v té rozmluvě
a v naději čerpám nové síly, novou odvahu. Vy, kteří ničeho
nevěříte, odkud čerpáte sílu a odvahuřc (Traité d. l. verit.)
Rousseau v řeči pohřební nad vévodou Orleanským zvolal: »óná
boženství svaté, útočiště vždy bezpečné, vždy otevřené srdcím
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sužovaným, proniknouti račiž srdce naše svojí božskou pravdou
Dej, at za nic považujíce všecko pozemské, pohrdáme tímto údolím
slzavým, tímto krátkým životem. jenž není leč cestou vedoucí
k životu lepšímu, věčnémuía (Mergl. 52.) Tak mluví o nábo
ženství bývalý nevěrec a rouhačl »Křestanství jest mezi všemi
kulty nejlepší a pro státy nejprospěšnější; praví Diderot, bývalý
franc. encyklopedista a nevěrec; jakkoli zdá se míti na zřeteli
pouze blaženost nebeskou, podporuje zajisté co nejvíce naše štěstí
pozemské.: (Encycl. —)
Tak krásné svědectví vydávají nepřátelé církve katolické
a jinověrci o důležitosti a ceně sv. náboženství.
e Kristus vstal z mrtvých — nezaniklo jeho učení, neroz
utekli se apoštolé zoufale k dřívějšímu povolání rybářskému, ale
plni Ducha sv. rozešli se do všech úhlů světa a štěstí, jež sami
nesli ve svých srdcích, roznášeli mezi národy a naplňovali srdte
věřících. Pravdu a spokojenost, blaženost přinášeli všem lidem
dobré vůle — hlásáním evangelia a rozdáváním svátostí.
Církev Kristova jest ochrannou loďkou, k níž se utíkají všichni,
kteří vážně se zamysliíi a poznali, že jsou v nebezpečí utonouti
ve vodách pochybností a nevěry a připraviti seo blaženost věčnou.
Učenec norvéžský Kragh-Tanning. spisovatel a bohoslovec pro
testantský, nemohl ve své víře nalézti pokoje. Studiemí, modlitbou.
posty hledal pravdu a pravé štěstí a také nalezl v církvi katolické!
Ztracený pokoj nalezl ve sv. zpovědi, pravdu v učení katolické
církve. »Kdybych měl tisíc úst, pravil, a v každých ústech tisíc
jazyků, chodil bych po světě a všude hlásal, jak velikým štěstím
je sv. zpověď u katolíků.: Stal se katolíkem, psal obranné spisy
proti útokům nepřátel církve, a všude se chlubil, že největšího
štěstí nabyl v církvi katolické. Tisíce jinověrců každoročně hledá
záchrany na loďce Petrově, v církvi katolické, kde nalézá pravdy
a pravého pokoje. Pán ježíš svým vstáním z mrtvých zaručil nám
tu pravdu, zabezpečil tu blaženost. Ve sv. náboženství hledejme
pravdu, ve sv. zpovědi ztracený pokoj; zasvitne nám jednou
světlo věčné a s ním pokoj a blaženost nevýslovná.
V. 111. Vat/zal.

Neděle ll. po velikonocí
Pastýř dobrý a rodiče.
»Dobrý pastýř dává život svůj za ovce
své.:
Ev.

O pastýři mluví Kristus Pán a líčí jeho vlastnosti dobré..
Dobrý pastýř usiluje o ovce své, že plní povinnost svou tak, že
i život svůj klade za ovce své. Ovce jest jen majetkem pastýřo
vým, ale není jeho krví. Otec jest pastýřem dítek svých a oni
nejsou jeho majetkem, ale krví. Dává-li dobrý pastýř život za
ovce své, jak vznešená a závažná jest povinnost rodičů: býti
dobrými pastýři dítek svých. Rozjímejme o tom ku svému po
učení a povzbuzení.
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Pojednání.
Zůstaňme při krásném obraze, kterého použil Syn boží, zů
staňme při dobrém pastýři. Co on dělá? Hledá stádu svému pastvu
dobrou a chrání je před nebezpečím. Otec a matka nemají menší
povinnosti než pastýř o své stádo. Svěří-li kdo dobytče čeledínu
svému, očekává od něho, že bude se starati dobře 0 svěřené do
bytče, že mu dá v pravý čas jíst a že se o ně bude vůbec
dobře starati.
Otceamatku ustanovil nebeský Otec hlídači jeho dětí, nebo
jsou stádem jeho, a obrazem jeho. ]e-li vina veliká a těžkým
hříchem čeledínovým, svou vlastní vinou připravit hospodářeodo—
bytče — jak veliký jest hřích připraviti dítě o život věčný?
Hněvá-li se hospodář vším právem na čeleď, která zanedbává
domácí dobytek, což zanedbáv-atí vedení dítek bude bez hněvu
božího? Proto můžeme viděti, že ve slově »otec a matka: jest
obsaženo veliké množství velikých a těžkých povinností, protože
má býti pastýřem jejich a ne nájemcem, který utíká když nějaké
nebezpečí ovečkám jeho hrozí, protože nejsou jeho ovcemi, ale
toliko v nájmu jeho jsou.
Jako jest rozdíl mezi pastýřem a nájemcem, tak mezi otcem
křesťanským a otcem toliko tělesným, který pamatuje toliko na
sebe a ne na své dítky, jimž život dal. jako pastýř často usvého
stáda promoká a se plahočí, tak otec starostmi a prací o svou
rodinu se unaví, plní-li své otcovské povinnosti věrně, nebo je-li
nájemníkem rodiny toliko, pak se stará jen o sebe a ne o své
dítky v první řadě. Z lásky k dětem svým zříká se často i do
voleného vyražení a ozdoby, aby lépe měl o dítky své pc.
sraráno.
Ku pohanské paní Cornelii z rodu Grachovců přišla jiná
vznešená paní ozdobená všemi šperky a žádala, aby ji Grachovna
ukázala své poklady. Ta však všecku svou píli a snahu věnovala
zdárnému vychování dětí svých, proto je předvedla řkouc: »zde
jsou mé ozdoby-. Tak smýšlela šlechetná pohanka, ovšem byla
výjimkou mezi svými souvěkovci. Však mnohá matka křesťanská
by byla také touto skromnou pohankou zabanbena.
Leonidas, otec slavného spisovatele církevního Origena, kle- '
kával u kolébky dítěte svého a líbával je říkaje: »Bud pozdraven
chráme Ducha sv.c, tak jednal křest. otec velikého křesťanského
spisovatele. Ovšem na pouhém slově a na pouhém líbání by ne
bylo všecko záleženo, ale Leonidova pracovitost, spořivost, lásku
ku Kristu Pánu odchovala dětí sedmero, které byly ozdobou
otcovou a ozdobou církve a ještě i zásluhou před Bohem.
Dejme tomu, že byl bys živ v době, kdy modle Molochu
přinášela se oběť lidská a byla na železných drápech modly spá
lena. Kdybys vlastní dítě k takové oběti viděl vést a klást na
drápy ďábelské modly — jak by ti bylo?
Však dáváš-li špatný příklad řečí svou a skutky, tedy poslyš
— jsi sám ten člověk, který dítě své dává ďáblu v ohnivou ná—
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ruč, nebo příklad otcův táhne a činí u dítěte dojem, že i ono
tak někdy činiti smí jako vidělo u otce aneb matky.
Vlk, který obchází stále a hledá, kde by ovečku některou
ulovil, hledí pastýře ulovit, nebo uloví—lipastýře, pak ovce jsou
beztoho jeho.

_

Tak se děje i v rodině, kde příklad starších učí mladší
jednati dle nich. Tak pastýř prchá před vlkem a ovce jsou vy
dány na pospas. jaká zodpovědnost! Dejme tomu, že bys měl
syna a dal ho do učení, kde by mu vštěpovali proti tobě ne
návist, pohrdání, neposlušnost, ano by_ho tak daleko štvali, až by
ku zavraždění tebe připravili. jak bys soudil o oněch lidech, a
jak bys jim se chtěl odsloužiti? Právě tak by soudil o tobě Bůh,
když bys děti tobě svěřené nevedl k Bohu, ale je špatným pří—
kladem naváděl k zášti, pohrdání Bohem i zákonem. Tak i ztoho
patrno jest, jaká odpovědnost na hlavě rodiny leží.
Manželství není růže bez trní. Vychování dítek s sebou přináší
mnoho obtíží.. Starosti mnohé a nedostatky, strach o ně, a často
nevděk od nich, to všecko jsOu věci vám ze zkušenosti dosti
známé.
Pastýř ovce své vede, protože jest vůdcem jejich. Vůdce ro
diny otec jest — jak v pozemském tak duchovním ohledu. ]est
hlavní pramen výživy, musí také býti hlavním učitelem v domác—
nosti. On panuje v rodině a vláda jeho má býti mírná a Spra
vedlivá. On jest králem rodiny, dle jehož příkladu se kolem
všecko řídívá. Jest svíčkou na svícen postavenou, kteráž má svítit
příkladem. Dlouhých jest třeba výkladů někoho poučiti, jak aproč
má něco dělati, ale krátká jest cesta učení, kde svítí dobrý příklad
a může otec říci směle a s dobrým svědomím: dělejte to jako
já, pak jest dobrým pastýřem a dobrým učitelem a slovo jeho
příkladem vlastním potvrzené dodává samo sobě vážnosti. Štastná
rodina, která se může vzhlížeti na krásném příkladě otcově, tam
jest nejlépe o vychování dobré postaráno. Sám Pán ježíš, ten nej
větší vychovatel celého světa, prve nežli začal učiti, začal konati.
Proto o něm v Písmě sv. čteme, že začal ]ežíš konali a učili.
Proto v každém stavu ne snad pouze v duchovním, ale v každém
stavě jest třeba příkladu, má-li se pokračovati hbitěji a vydatněji.
'
Oč hbitější jest pokrok příkladem než napomenutím. jak
názorné jest jednání otcovo pro dítě. Ať si říká kdo chce co chce,
příklad který má dítě před očima, nejvíce na ně působí. Ovšem zka
ziti se může všude, ale přece jest základ hlavní věcí, a pak za
chování toho základu.
Dítě prý jest jako včela. Dobrým příkladem vedeno stává
se včelou nosící domů med; jsouc zanedbáno. aneb špatným pří
kladem svedeno, dává žihadlo. Papež tuším Sixtus volával: dejte
mi dobré matky, obrátím jimi svět. Příklad rodičů jest onen pa
stýřský úřad, kterým dítky v syny boží dospívají. Má-li býti dítě
křesťanem, musí míti před sebou křesťanské vzory a tu i když
v domácnosti jest všecko v pořádku, zbývá ještě mnoho příležitostí
mimo dům, kde může za své vzíti všechno domácí úsilí o mravně
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křesťanské vychování. A což když není všecko v pořádku? Následo
vníky máme býti Kristovými, proto nám dal sám sebe za příklad,
jako dobrý pastýř duší našich. K němu máme býti vedeni od
malinka. Kde Kristus jest vzorem, jest učitelem, tam není se co
báti o zdárnou výchovu. Kristus Pán a jeho učení děti nezkazí,
nepohorší, ale lidé dle smýšlení světa jsou oni vlci, kteří přichází
lapat ovečky Kristovy. Kolikvjest nájemníků mezi křesťany, kteří
dají dítě své vlku uloupiti. Casto ovšem béřou již odplatu zde,
ale mnohdy přece ne úplnou. Uplná spravedlivost nekoná se na
zemi zde.
Jak příklad otcův a matčin táhne, ať vám následující příběhy
ze života dokáží :
Na zápražl stavení sedí dědeček výměnkář, ruce se třesou a
často mu upadne z ruky lžíce a s nohou mistička, protože nejí
za stolem. Syn otci laje, že mnoho škody nadělá a naposledy se
rozhodne, že mu udělá dřevěný talířek, z něhož bude všecko jíst,
aby když mu na zápraží upadne na dlažbu, škody neudělal.
S pláčem béře dědeček dřevěný talířek a sedá na lavici jako

žebráček, aby jedl svůj výměnek. Trapný to pohled. jindy vnouče
maličké usadilo se do kouta a robilo pilně ze dřeva cosi, až pot
mu s čela se řinul. Otázal se ho otec: »Co to děláš, dítě, že jsi
celé zpocenéř<< A slyšte tu odpověd dítěte: >Dělám dřevěný talířek,
až budete starý, abyste z něho jídal.: Synovi šla odpověď k srdci
a dědeček sedával od té doby za stolem a měl talíř jako ostatní
Zde vidíme živě před sebou sílu příkladů. Zde se vychovávala
včela, která měla jednou dáti žihadlo, jako viděla dávati žihadlo.
Jiný příklad v opačném směru Syn jakýsi se v cizině zvrhl.
Útraty byly veliké, peníze otcovy mu na měsíc nedostačovaly.
Přicházely dopisy od různých věřitelů, kteří synovi počkali na
dluh. _Když se tak, vícekráte stalo, rozhodl se otec napsati synu
poslední psaní v tomto smyslu: »Dosud jsem za tebe dluhy za
platil, teď ale sám peněz nemám, a ostatní děti kvůli tobě okrá
dati nebudu. Dluh, který jsi udělal, uvolím se posledně zaplatit.
a sice tak, že nebudu ani pivo píti ani kouřiti, ano co k přilep
šení si přáti a pak si vzpomeň, můj otec si od úst béře, aby mohl
platit dluh můj.: Toto otcovo sebezapření do duše mluvilo synu, který
se styděl za svůj život marnotratný a se polepšil. Dobrý pastýř
to byl onen otec.
Však máme-li lásku k rodičům pro jejich obětavost, jakou
musime míti lásku k dobrému pastýři ovcí, který život svůj dal
pro život náš. Když Kristus Pán tak hřích nenávidí a takovou,
zaň musil dáti výplatu, jdi ty dítě Kristovo a hřeš — máš li tak
zatvrzelé srdce. Dobrý pastýři nebeský, učiň, abychom hlas tvůj
slyšeli. Amen.

F. V.
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Neděle II. po velikonoci.
Proč máme církve býti poslušni.
„Já jsem pastýř dobrý, a znám své ovce
a znají mne mé.:

(lan. 10. 14.)

Smutným úkazem dnešní doby jest, že mnozí katolíci zdrá
hají se poslouchati duchovní matky církve, nedbají hlasu duchov
ních pastýřů, kteří jsou k tomu ustanoveni. aby bděli nad stádem
svěřeným, hlásali evangelium Kristovo a rozdávali sv. svátosti.
Přemnozí chtějí se říditi vlastními náhledy neb radou a svůdnými
slovy nepřátel kříže, chtějí býti, jak říkají, volni a svobodní. Mluví
o svobodě a volnosti, a zatím slepě věří lidem i neznámým, po
slouchají jejich pokynů proti své víře a duchovním. Uvolňují se
od zákonů božských a upadají do tenat svůdců, kteří jejich pád
a zkázu urychlují.
Kdo chce býti katolíkem ne dle jména toliko, ale skutky,
a chce věčné blaženosti dosáhnouti, musí poslouchati církve a jejích
představených ve věcech víry a mravů se týkajících.
Bůh to chce, Kristus to poraučz'. Na bojišti severoamerickém
mezi raněnými, již byli ošetřováni od milosrdných sester, nalezl
vojenský kněz jednoho, jenž byl blízek smrti. Upozornil jej rychle
na 6 základních pravd víry, pohnul k lítosti nad životem pře
dešlým a tázal se, je-li vůbec pokřtěn. Odpověděl, že není kře
sťanem, že troch'u vody neučiní ho lepším. Kněz poučil jej, že
bez křtu nemožno dosíci spásy, jak Kristus nás učil, a že by
velice nemoudře jednal, kdyby prostředkem nejvýš spasitelným
pohrdnul. »Bude-li chtít velebná sestra, pravil umírající. dám se
pokřtít.: Čekal od velebné sestry, jež tak pečlivě a úzkostlivě
bděla nad ním, že mu dá radu tu nejlepší, ač byla také křesťan
kou a on dosud nepokřtěným. »Prosím vás, velebná sestro, zvolal,
je nutno, abych byl pokřtěn Pc »Zajisté, pravila tato, nebot božský
Spasitel to přikázal a za nejvýš nutné prohlásil. Vykonat se musí
také, co kapitán neb velitel žádác Vojín více neodporoval, dal
se pokřtít a zemřel smrtí blaženou.
Nejvvyšší velitel, pastýř a zákonodárce náš, Ježíš Kristus,
přikázal, aby věřící církve poslouchali; at se věc zdá i nepatrnou
neb méně důležitou. Sám byl pastýřem a úřad ten svěřil apo
štolům řka: n]ak mne poslal Otec, tak já posílám vás,: (Jan 20, 21.),
t. j. jako já přišel na svět, abych za lidi usmířil uraženou spra
vedlnost boží a posvětil lidstvo a založil církev, tak ivy jménem
mým budete prostředníky mezi Bohem a lidmi, posvěcovati
a říditi stáda oveček mých. Tím dal Kristus církvi zákonodárnou
moc, aby zařizovala, co prospívá spáse věřících, jako sám učil,
hříchy odpouštěl, zákony dával, tak měli po jeho odchodu činiti
apoštolé a jejich nástupci: >Cóžkoli svážete na zemi, bude svá
záno na nebi.: (Mat. 18.) Přední místo v této správě dal Petrovi:
»Pasiž ovce mé, pasiž beránky mé.: (Jan Zl.) Apoštolé té moci
hned také užívali: Na prvním sněmu v jerusalemě, když jakásí
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pochybnost povstala u věřících co do obřízky na pohanech, kteří
se chtěli státi křesťany, řídil sv. Petr sněm a bylo usneseno:
.Vídělo se zajisté Duchu sv. i nám žádného více břemene na vás
nevkládatí, kromě těchto potřebných věcí, abyste se zdržovali od
věcí modlám obětovaných a od smílstva.c (Sk. 15. 28.) Co před
stavení církve ku spáse a blahu věřících ustanoví, cokoli sváží
neb rozváží na zemi, stvrzuje Kristus na nebi; ajedenkaždý z nás
bude se muset zodpovidati, jak příkazů církve poslouchal. »Kdo
vás slyší,: pravil Pán Ježíš »mne slyší.< (Luk. 10.) »Kdo neupo
slechne církve, budiž jako pohan a publikáng (Mat. 18.), t.j. jako
pohané ahříšní lidé pro nevěru a odpor a nespravedlnost budou
od Boha zavržení, tak budou i ti, kteří nedbají přikázání církve.
Povinnost ta váže pod těžkým hříchem, církev má moc od Krista
vyloučíti ze svého středu tvrdošíjného odpůrce, který se svým
odporem a neposlušností vylučuje ze společnosti věřících.
Povinnou poslušnost věřících ku církvi připomínali často sv.
apoštolé a sv. Otcové. Tak psal sv. Pavel k Thessalonským: »Víte
zajisté, jaká přikázání dal jsem vám skrze Pána ]ežíše . . . A proto,
kdo tím pohrdá, ne člověkem pohrdá, ale Bohem, kterýž dal
Ducha sv. v nás.: (1, 4. 2.) A v listě k Židům píše: »Poslušni
buďte správců svých (kněží a biskupů) a buďte jím poddání; oni
zajisté bdějí nad vámi jako ti, již mají počet vydati za duše
vaše, abyste to s radostí činili a ne se stýskáním, nebo to by vám
nebylo užitečné.: (13. 17.) Může-li pak zřejmějí a důraznějí vy
jádřena býti povinnost poslušnosti k církvi, než jak připomíná
sv. apoštol? Podobně mluví sv. Otcové! Sv. Augustin ku př. píše:
»Odvrátí-li se kdo od církve, vylučuje se z počtu dítek jejích. Kdo
nechce míti církev za matku, nebude míti Boha za otce.: »Bez
nejmenšího zdráhání musíš se podrobiti přikázání, jež se zakládá
na vznešené moci a vážností církve.
PovinnOSt církve poslouchati vysvítá ze zařízení církve
jakožto společnosti. Každý spolek má své stanovy, a jednotliví
členové jsou potud členy, pokud se dle stanov řídí. Musí-li mnohý
ubožák ve spolku zednářů neb anarchistů na povel vykonati věcí
nejhroznější, k nimž by se nikdy neodvážil, proč by křesťanvěřící
těžce nesl povinnost ve věcech tak lehkých a nepatrných, jež
jsou jen ku jeho blahu a spáse duše! nebo žádá církev od nás?
Kromě neděle máme světiti í zasvěcené svátky, jež nám přípo
mínají tajemství života Pána Ježíše, Panny Marie a předních světců;
v zasvěcené svátky máme býti službám božím přítomni; ustano
vené posty z lásky k Pánu Ježíši, jenž za nás tolik trpél, máme
zachovávati; nejméně jednou v roce shoditi se sebe břímě hříchů,
posvětiti se a o velikonocích posilnití tělem Páně; v adventě.
postě a postní dny v roce zdržeti se hlučných radovánek a veselí.
Hle, jak lehce možno se těmto přikázáním podrobití! K plnění
těchto povzbuzuje nás vzpomínka na nevýslovnou lásku boží
k nám. kterou spláceti máme vděčností a horlivostí, na nevýslov
nou odplatu, jíž dosáhneme zde na světě v klidném svědomí,
na věčnosti pak v blaženosti nekonečné. Těžce se prohřešuje, kdo
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přikázání matky církve nezachovává. »Protož zrušil—lí by kdo
jedno z přikázání těchto nejmenších. praví Pán ježíš. a učil by
tak lidi, nejmenší bude v království nebeském: (Mat. 5 19.) t. j.
není ničím v království božím. sám se vylučuje .Do nebe přijdou
jen maličtí, t. j. kteří jako dítky ochotně a rádi nechají se vésti
od matky — církve; »Neobrátíte-li se, nebudete-li jako maličké
toto, nevejdete do království nebeského.: '(Mat 18. 3.)
Krásný příklad poslušnosti kpřikázáním církevním dal slavný
generál pruský Ziethen. Bedřich Il, král pruský, liboval si v ne
věreckých vtipech. Pozval jednou na Veliký pátek generála Ziethena
na hody. Tento se poděkoval, že ve čtvrtek přijme tělo Páně,
v pátek pak zachová ustanovený půst. Po nějakém čase ptal se
ho král při hodech: »Nu Ziethene, jak chutnala tenkrát ta postní
večeřeřc narážeje na přijímání těla Páně. Hosté dali se do hla
sitého smíchu, Ziethen však se uklonil a pravil: »Královská Milosti
ráčí věděti, že jsem na bojišti nelekal se nebezpečíapro vása pro
vlast život svůj věnoval a tak chci až do posledního dechu činiti.
Ale někdo jest vyšší a větší nežii vy a já a všichni lidé na světě,
jest to Pán a Spasitel náš Kristus. který pro nás a za nás umřel
a nás svou krví vykoupil. Tohoto nejsvětějšího si nedám tupiti.
Na něm zakládá se má víra, útěcha a naděje v životě i ve smrti.
Silou té víry bojovalo a vítězilo statečné vojsko vaše. Podrýváte-li
Víru tu, podrýváte zároveň i blaho státu. Račte mí odpustiti.<
V celé síni nastalo hrobové ticho. Král dojat _položil levici na
rameno Ziethena, podal mu pravici a zvolal: i-Sťastný Ziethene.
kéž bych měl takovou víru! Drž se jí pevně. Neurazím tě vícec.
(Černohouz, Příklady, 569.)
Kdo nezachovává přikázaní církevních , nezachovává ani
božích. Štasten, kdo slyší hlasu církve Kristovy! »Muž poslušný
mluviti bude vítězstvíx (Příkl. 21.) Kolikrát posloucháme hlasu
církve, tolikrát vítězíme nad sebou. A z_vítězství toho vychází
radost a požehnání. Jak sladkého pokoje dosáhne ten, kdo vykonal
řádně sv. zpověď; jak neštasten jest ten, kdo vleče za sebou
okovy hříchu! Dbejme hlasu dobrého pastýře, ]ežíše Krista,
znejme se k němu, bude se znáti k nám. Milujme církev jeho,
matku, jež nás tak něžně miluje od kolébky až do hrobu a za
hrob na věčnost provází modlitbami, abychom dosáhli cíle svého
a hodnými se stali království Kristova na věčnosti.
Dle Amz'ngera —- V. M. Váchal.
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Neděle Ill. po velikonoci.
Rozum můj nutí mne věřiti v jsoucnost

boží.

Plesejte Bohu všecka země. Alleluja!
vzdávejte chválu jménu jeho, All. All.
ll. Rcete Bohu, jak hrozuí jsou
skutkové tvoji. Hospodine! Pro množ
ství síly tvé, kořiti se budou nepřátelé
tvoji. Introit.

Slova začátku dnešní mše sv. vyzývají nás k plesání při po—
hledu na všecku zemi t. j. celý viditelný svět, v němž zřejmy a

patrny jsou skutky jeho které nám vypráví o moci a síle jeho.
Ten svatý pocit a silné přesvědčení necht ovládne dnes naši
duši.

v_Přistupujícímu k Bohu, sluší věřiti, že jest,: dí sv. apoštol
Pavel. Ze Bůh jest, jest pro nás nutno věřiti, protože jdeme volky
neb nevolky k němu. Naše víra však má býti rozumná, to jest
odůvodněna i přirozeným světlem, které nám Bůh dal, které na
zýváme rozum. Tento rozum, který jest přirozené světlo, pomocí
jehož poznáváme věci kolem sebe, a z těchto věcí stvořitele, nutí nás
uznati a poznati jsoucnost bytosti, která vše stvořila a sama jest
nestvořena. Rozum náš přirozený vede nás nutně ku poznání
Boha, tak že nikdo nemůže bez vlastní viny své popírati jeho
jsoucnost. Na jsoucnosti boží záleží naše víra ostatní. Abych duše
vaše proti různým námitkám nevěry obrnil, dnes chci probrati
pravdu, že rozum náš nás nutí uznati jsoucnost boží.

Pojednání.
V r. 1871 shromážděno na sněmu ve Vatikáně přes 700
biskupů z-celého okrsku světa, aby o věcech spásy lidské poro
kovali a na bláhovost mnohých smyšlenek lidských upozornili.
Jednou z takých jest: »Boha nevidím — tedy není,: »Boha můj
rozum nepoznává — tedy není.:
700 biskupů z celého světa prohlásilo, »že člověk i přiroze
ným světlem rozumu svého na jisto poznati může jsoucnost boží.:
Kdo má pravdu?
Rozum však nás, nutí uznati a poznati Boha. Nebe a země,
o nichž Kristus Pán pravil, že pominou, hlásají nám nepomlje
jícnost a jsoucnost boží. Uvažujte jen následující pravdyzco byste
soudili, kdyby tvrdil někdo, že hodiny vaše jsou samy od sebe,
aneb, že je náhodou sestrojilo nějaké zvíře? Poznali byste najisto,
že člověku tomu zašlo přirozené světlo rozumu. Známýjest příběh
astronoma Kirchnera, který chtěl přítele svého nevěrce přesvěd—
čiti, že jest na bludné cestě se svou nevěrou. Sestrojil nglobuSc
krásný a postavil jej do pokoje.
Přítel přišel a divil se kráse jeho a ptal se, kdo dělal ten
»globus-P Kirchner odpověděl: »jest sám od sebev. Přítel se dal
do smíchu, však Kirchner neopomenul ho poučití, že tak směšně
si vede on, když tvrdí že skutečný »globuSc, »nebe a země: samy
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od sebe jsou. Zde vidíme, že nutně rozum nás vede ku poznání
Boha a že proti rozumu jest každé tvrzení opačné, že jest ne
moudré — ano dle slov sv. Písma bláznivé. Pro množství síly
tvé kořiti se budou tobě nepřátelé. Nepoznáváme věcijen zrakem,
sluchem, čichem, hmatem, ale též pouhým rozumem. Kdybyste
našli .na poušti složené 4 koule dělové: 3 vespod, a jednu na
nich, tvrdili byste rozumem. že samy od sebe náhodou se složily
v tu formu? Co by nutil váš rozum míti za pravdu? Koule svě
tové, které Ježíš Kristus nazývá nebem a zemi, jsou daleko dů
myslněji složené k sobě než 4 koule v lese. Co mne můj rozum
nutí přijmouti za pravdu? Ze složení nebeských těl má za původce
bytost rozumnou a sice tím rozumnější, čím složení jest důmysl
nější. Důmyslné nebe a země hlásají nám důmyslného tvůrce,
jenž nepomíjí, k němuž my se přibližujeme. Tak celá země jest
svědek boží, který nutl rozum ku chvále boží.
Proto vidíme mnohé moudré muže plné úcty k Bohu, kdy—
koliv se dívají na »dílo rukou jeho — oblohUc. Newton ukláněl
hlavu, kdykoliv šel k dalekohledu, aby zpytoval běh hvězd ne
beských, které zapadnou a zajdou jednou, poněvadž na čas stvo
řeny jsou, aby hlásaly slávu a moc boží. Rozum tvůj, když jej
řádně užíváš a nekalíš předsudky, nutí tě přirozeně uznati jsouc
nost boží a říci: »Věřím v Boha.: Cela země plesá Bohem, jak
dí začátek mešní.
Věřil bys, kdyby ti někdo vyprávěl, že vyplula loď z pří
stavu bez vůdce, bez ředitele moudrého a že obeplula celou zemi
a vrátila se sama bez řidiče do téhož přístavu Zpět bez porušení.
Nazval bys to právem nerozumnou báchorkou. Takou nerozumnou
báchorkou jest tvrzení, že tělesa nebeská, která plují po moři,
nebeském jako lodi, a vrací se v roce a po stu. letech a tisíci
letech právě na to místo, odkud vyšla, že tyto nebeské lodě ne
mají, kdo je postavil, kdo jim dráhu vyměřil, kdo jim důmyslný
pohyb dal. Tomu si věř, kdo rozum nemáš, ale rozum zdravý
z tohoto pomíjejícího nebe — poznává nepomljejícího Tvůrce,
před ním hlavu ukloň a řekni: »Věřím Pane, dej, abych věřil pev—
něji a živěji než dosud a Tobě sloužil.c
Jediný pohled na semeno nás učí Boha znát. Vždyť v se

menu uložena všechna zvláštnost každé byliny tak důmyslně, že
musíme se ukloniti tomu,-kdo vložil do něho tu sílu. Muž jeden
napsal na kousek papíru jako nehet veliký: >Otčenáš -—a Zdrávas
Maria a Věřím v Boha.: Ten kousek papíru uložen jako dů
myslný kousek lidské zručnosti v museu a písař odměněn vy
znamenáním. Byl na tom kousku papíru důkaz moudrosti a zruč—
nosti? Rozum praví, že byl. Dívejte se na jaro. Pět věcíjest třeba
ke vzrostu: Země, vzduch, a'e'št; slunce — to jest všem bylinám
společné — pátá věc jest zvláštní pro každou bylinu, totiž —
semeno neb sazenice.
V zrnu určena forma listu, barva květu, jakost ovoce a to
tak dovedně a neviditelně, že ani drobnohledem nelze různost
zrn pozorovat. Kdo v zrnu nevidí důmyslné složení, ten svůj
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vlastní rozum ztratil. Pohled na zrno nutí tvůj rozum uznati bytost,
která rozumně uspořádala zákon a dala mu moc vyvíjeti a zdo
konalovati se. Proto praví nám církev svatá, žez toho, co kolem
sebe vidíme, najisto poznati musíme Boha nejvýše moudrého,
— ]ak velební jsou skutkové tvoji, Hospodine.
Však řekneš: »Já — ho nevidím —proto nevěřím.: Pak pravím,
nevidim na tobě stopy rozumného člověka. Uvažuj takto: mezi
tím, co nyní mluvím k vám — myslím; myslím již na to, co
řeknu po chvilce. Vidíte mou myšlenku? Nevidíte. Věříte, že
myslím? Věříte. Jsou věci, které vůbec vidět nemůžeme, poněvadž
jsou neviditelny, jako jsou neviditelný myšlenky člověka a přece
jsou a každý z nás o nich jest přesvědčen.
Tak jest i s Pánem Bohem Jest duch pouhý jako myšlenka
neviditelný, ale ač neviditelný,přece jej poznati najisto můžeme skrze
ty věci, které kolem nás jsou. »Nyní vidíme skrze zrcadlo v po
dobenství, ale tehdáž tváří v tvář.: I. kor. 13. 12. »Nebo nevidi—

telné vlastnosti jeho, skrze ty věci, kteréž jsou učiněny, rozumem
pochopené spatřeny bývají, totiž jeho věčná moc a božství; tak
že nemohou míti výmluvy. Ř. I. 20. Vidíme, že Boha rozumem
poznati můžeme z jeho stvoření. Celé nebe a Země jest kniha,
v níž můžeme o Bohu čísti, kde písmo psal Bůh sám a dal nám
klíče k němu v našem rozumu.
Lord Bacon v pojednání svém oatheismu praví: »Spíše bych
uvěřil všem bajkám a pověstem, spíše bych uvěřil Talmudua Ko
ranu než bych za pravdu měl, že tato budova;světa nemá Duc/za.:
Totéž praví sv. Pavel daleko dříve v listě k Z. 3. 4. »každý dům
od
vystaven, kdo pak všecky věci stvořil, jest Bůh.
K Žněkohojest
. 3. 4.
Když přirozený rozum z přirozených věcí musí Boba po
znati jako poslední příčinu, pravidlo vší pravdy, pramen všeho
zákona učí nás též, že také máme povinnosti k němu, nejen jeho
slovu věřiti, ale též vůli jeho plniti. To vše kolem, co nás učí
nutně Boha znát, pomine, promění se, jako se vše kolem násv ji
stém pořádku mění a jak se měníme i my, ale on a jeho slovo
jest beze změny. Radostná i vážná pravda v tom. Radostná, že
my můžeme se změniti dle jeho slova nezměnitelného; jest však
též závažná pravda v nezměnitelnosti jeho slova, že marně roz
umujeme, chceme-li Boha přerozumovat. Nezměnitelné jest slovo
Páně o kajícím člověku, jejž přijímá, nezměnitelné jest jeho slovo
o milosrdenství božím, které odpouští, a to jest radostné na této
pravdě, ale nezměnitelné jest též slovo jeho 0 spravedlnosti jeho.
My se můžeme změnit a každý z nás může se státi duší milou
Bohu, užij času, užij prostředků, abys se změnil v podobenství
boží. Poznej Boha, zachovej vůli jeho. Tot předmět dnešní mo
dlitby při mši sv., kterou končím: Bože, jenž bloudicím, aby se na
cestu spravedlnosti navrátiti mohli, světlo pravdy své ukazuješ.
dejž, at všichni, kteří k vyznání víry křest. náležejí, netoliko
všecko zavrhují, co jménu tomu odporuje, ale i všecko zachová
vají, co se s ním srovnává. Amen.
Rádce duchovní.

25
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Neděle lll. po velikonoci.
Vše na světě trvá jen maličko.
Maličko, a neuzříte mne. jan 16. 16.

Když Pán ježíš oznámil apoštolům, že blíží se okamžik, kdy
rozloučí se s nimi a půjde k Otci nebeskému, byli tito velice
smutni a zaraženi. Proto těšil je a ujistil, že rozloučení to bude
trvati jen dobu kratinkou. »Maličko, & neuzříte mne, a opět ma
ličko, a uzříte mne.. Za krátko měli ho spatřiti vnebesíchujeho
Otce. Avšak apoštolové musili do té doby ještě mnoho let na
zemi žíti, bojovati a trpěti; třicet, čtyřicet, ba sv. jan a Filip
skoro 70 let. Byla ta doba maličkou, nepatrnou? Sv. Augustin
praví, že slovem »maličko: měl Kristus na mysli celou dobu od
svého na nebe vstoupení až na konec světa. jest ta doba, tolik
tisíc let, za nichž největší říše povstaly a zanikly. v nichž pře
četná pokolení žila a zemřela, v nichž nejslavnější města založena,
a pevné hrady a zámky skoro pro věčnost vystaveny, jest ta
dlouhá doba opravdu maličkou? Ano, odpovídá týž sv. Otec, to
vše jest jen maličkem, dobou kratičkou; nebot pokud čas ještě
plyne, zdá se nám ovšem velikým a dlouhým; jakmile však jednou
uplyne a žádného času více nebude, pak teprve ukáže se tím,
čím skutečně jest: maličkem, krátkým okamžikem. Pak poznáme,
že dobře mluvil David, když zvolal: »Před očima tvýma, Pane,
jest tisíc let jako den včerejší.c Včerejší den byl krátkou dobou;
dnes, když již uplynul, není ho více.
je-li však tisíc let jen krátkou chvílí, _čím je pak život člo
věka na zemi? Písmo sv. nazývá jej kouřem, jenž vystupuje
a ztrácí se, snem, stínem, vlnou vzduchu, a podobně. V Knize
moudrosti nazývá se hrou na jevišti; tak nazývá jej i sv. jan
Zlatoústý. jeden hraje roli císaře,jiný knížete, třetí občana, rolníka,
vojína; každy vstoupí na jeviště, dává se slyšeti aviděti; jednoho
chválí a potleskem provázejí, druhého posměchem a pískáním
zahánějí. Za hodinu je po hře, opona padá, a kdo byl na jevišti
císařem, knížetem, boháčem, — jest zase obyčejným mužem, snad
bídou a starostmi sklíčeným.
A nejinak má se se životem lidským; konečně přikvapí smrt,
opona padá, hra jest u konce, pryč jest všecka sláva, pryč bohat
ství, pryč všecky rozkoše :; radosti.
l. Římský císař Augustus podmanil si během 56 let skoro
svět. Když onemocněl, řekl prý k okolostojícím: >Neproslavil
jsem se na jevišti toho světa velikolepě? Sotva mi bylo 16 let,
učinili mne vrchním velitelem celé římské armády. ještě jsem byl
jinochem, když jsem se stal císařem celé obrovské říše. Město
Řím nalezl jsem vystavené z cihel, nyní zanechávám je skvoucí
se mramorem a úbělem (alabastrem).
lechtě římské a lidu na
počest uspořádal jsem 47 skvělých slavností, z nichž každá stála
3 milliony. Na moři a na souši pronásledoval jsem a vyhubil
nepřátele vlasti; přemohl jsem F rancii, podmanil si Španěly, pod
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robil Germány, až do Britanie, Dánska a Polska pronikly vítězně
mé zbraně. Nyní jest pokoj po celém světě, poněvadž tak chci,
a poněvadž nikdo se neodvažuje proti mé vůli chopiti se meče.
Zda nehrál jsem skvostně svoji roli? Nuže tedy tleskejte mi po—
chvalu; hra jest u konce, smrt poroučí, abych s jeviště sestoupil.<
Po těch slovech stáhl císař záclonu, ulehl a zemřel.
Rozmilí! Kde jest nyní tento tak mocný a slavný císař?c
Kde jsou žezla a_koruny, jeho vítězství, jeho vojska, jeho voje
vůdcové, kde všecka ta nevylíčitelná sláva, moc a nádhera? »Všecka
jeho sláva jest jako polní tráva,: krutá smrt mocnému vládci
vzala najednou vše, ani prášku, ani vlásku nezůstalo po něm. Vede
se snad či vedlo jiným panovníkům, jiným lidem jinak, než stalo
se tomuto? ó nikoli, maličko, a neuzříte mne — tak nalézáme
u všech lidí, tak rychle mizí vše, na čem si člověk zakládá.
Maličko, a zmizím i já s jeviště tohoto světa, opona spadne, smrt
vezme mi všechno, tělo mé zmizí v hroběa za krátko si nikdo více
na mne nevzpomene, Kde však zůstane nesmrtelná duše? Žil-li člověk
dle přikázání božích, a zemřel šťastnou smrtí. budou všecky ty
pocty, jež smrtí ztratil, věčnou blaženosti nahrazeny a zaměněny.
Žil-li život křesťana nedůstojný, a zemřel smrtí nešťastnou, bylo
by mnohem lépe, kdyby byl hrál na jevišti světa roli chudého
nádeníka, nežli mocného knížete. _
Pravdu tn poznal Filip III., král španělský, bohužel příliš
pozdě; neboť když několik hodin před smrtí pozoroval, že musí
umříti, zvolal pln žalu a lítosti: »Ach, já ubožákl 22 léta panoval
jsem nad 12 královstvími a naplnil celý svět leskem své moci
a slávy; avšak co mi pomohou nyní moje koruny a důstojenství?
Kéž bych byl po celou tu dobu žil na poušti nepoznán a sloužil
Bohu. mohl jsem nyní pokojněji a blaženěji zemříti !: Podobně
vzdychal papež Pavel III. v poslední bodince: »Ach, oč lehčeji
bych nyní umíral, kdybych byl třeba vrátným v klášteře kapu
cínském a nikoli papežem římským a zástupcem Kristovýmlc
Co pohnulo tyto vznešené vládce, nejvyšší panovníky světa,
k tak žalostnéwu nářku? Nic jiného než slovíčko: »Maličkolc
Maličko a zmizím z tohoto světa, přejdu do věčnosti. Co mi pro
spěje, že jsem byl králem, že jsem byl papežem, že jsem millionům
poroučel, že milliony lidí mně sloužily? Běda mé ubohé duši,
ztratila-li pro lesk pozemských důstojnosti věčnou korunu v nebi !—
2. Maličko trvá sláva světská, maličko trvají i poklady světa.
Kdybys měl bohatství sebe větší, bude stále volati k tobě: ma"
ličko, a nespatříš mne více. Kdykoli si na penězích a statcích
světa zakládáš, pokaždé shůry může zavzníti hlas: »Blázne, dnes
v noci požádám duše tvé od tebe, co jsi nashromáždil, čí to bude?
Když měl jistý herec začíti na jevišti uloženou roli, a nebyl
přítomen, poslali proň co nejrychleji do jeho obydlí, aby se ihned
dostavil. Posel nalezl jej mrtvého na zemi. V tutéž hodinu, kdy
měl vystoupiti na jeviště, byl navždy odvolán z jeviště světového.
A tak mnohý bohatec kuje smělé plány, co vše podnikne a vy
získá, jak rok za rokem rozmnoži svůj majetek, jak v stáří bude
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užívati a odpočívati. Ale náhle vztáhne smrt po něm své rámě
a zvolá: >Pryč se světa, role tvá jest ukončena, jiný nastoupí na
tvé místo a promarní, co jsi pracně nastřádal.<< Proto napomíná
sv. ]an Zlat. »Nehledej radosti v bohatství, nebot budeš o ně
oloupen jakoherec po ukončené hře musí odložiti všecky ozdoby,
v nichž hrál svou roli.: — Odloží chudý herec nádherné šaty,
zlaté a stříbrné skvosty, drahokamy, v nichž představoval mocného
knížete, a nezbude mu leč jeho ošumělý kabát, za nějž by mu
vyplatil vetešník něco málo peněz. Podobně odloží jednou i nej—
větší bohatec vše, čím se na světě chlubil, a nahý odejde na
věčnost! a běda mu, jestliže si “pro sebe neshromáždil pokladů
dobrými skutky!
'
3. A nejen má se to : radostmi tohoto světa, i o těch platí
slova: Maličko, a neuzříte mnel Ba tyto z většiny přestávají již
dříve, než vlastně začaly. Když jonathas, syn krále Saula, proti
výslovnému, jemu však neznámému zákazu otcovu jednal, a unaven
vítězným bojem proti nepříteli požil několik kapek medu, a proto
měl zemříti, zvolal žalostně: »Okusil jsem trochu medu a hle,
musím zemřític. I. Král. 14. Tak budou bědovati všichni, kdo
vedou prostopášný život a oddávají se rozkoším světa. Až přiblíži
se poslední hodinka jejich života, poznají ovšem pozdě, že všechna
ta rozkoš a radost, jíž dosud okoušeli, nebyla leč několik kapek
medu, jehož sladkost okamžikem zmizela, jehož požití však olou
pilo je o blaženost věčnou. Tažme se onoho bohatce z evangelia,
kde jsou jeho skvostnéa drahé hostiny, vzácná jídla, drahé nápoje,
líbezná hudba, smích, hry a všecky radovánky a požitky, jež celé
dny byly strojenyř Vše to pominulo jako stínanezůstalo po tom
nic než červ, který neumírá, oheň, který nehasne.
Právem proto porovnává sv. Basil všecky pozemské radosti
s květinami, jež sázejí se z jara či v létě, aby sloužily za kytičku
vonnou; nebot jako vonné květiny, když se utrhnou, když jeještě
v rukou držíme, již počínají vadnouti a ztrácejí příjemnou vůni,
tak usychá a hyne vše, co nás těší na zemi, kromě Boha.
Synové a dcery jobovi hodovali v domě nejstaršího bratra.
Najednou opřel se mocný vítr o jeho dům, který se zřítil a po
hřbil v sutinách své obyvatele. Bylo po radosti, po zábavě, vzalo
konec svůj i hodování, jež sotva začalo.
jestliže všecka sláva, bohatství a požitky gsvětské trvají jen
maličko, a my musíme vše opustiti a nazí odejíti se světa a vkro
čiti do nekonečné věčnosti, zda nejsme nanejvýš zpozdilí a po
šetilí, dáváme-li přednost věcem tak pomíjejícím a nestálým před
nekonečnými a nejvýš spasitelnými? Co platno nám, kdybychom
naplnili zde celé bedny zlatem a poklady, budemetli jako onen
bohatec v evangeliu zavržení věčně k útrapám nevýslovnýml Co
nám prospějí všecky strávené dni v radostech a rozkoších.
musíme-li maličko na to opustiti vše, a odebrati se na místo, kde
jest hlad, žízeň, věčná bolest a utrpení, věčný nářek a skřípění zubů?
Zamysleme se jen trochu vážně, poprosme za světlo nebes,
abychom poznali, co je nám spasitelným a co ku zkáze; aby Bůh

—381 —
dal nám té milosti a my poznali všichni nevýslovnou cenu statků
nebeských, aby nám dal té síly, a my dosáhli cíle svého na věč—
nosti, kde jest pravá a nekonečná blaženost.
Dle P. Mind/a, S. 7., V. M. Vdo/tal.

Svátek sv. Jana Nepomuckého.
Různým způsobem oslavil Bůh našeho milého sv. patrona.
»Ctihodného onoho muže. Bohu milého
i lidem, Němcům iCechům jenž se za
líbil, ]ana Pána kněze ——pojd'tež po

ctírne jej Pražané i poutníci.:
Nápis na kostele sv. jana na Skalce
v Praze.

»Dosáhla jsi vrcholu svaté radosti, vyplněno jest nejvřeiejší
přání tvé, přeštastná Čechie, ježto náboženství křesťanské ozářeno
jest novým světlem svatostilc Těmi slovy pozdravil arcibiskup
pražský, Ferdinand hrabě z Kbůnburku, r. 1729 věřící své arci
diecese v pastýřském listě, v němž jim zvěstoval tu radostnou,
dlouhoatoužebně očekávanou zprávu, že milý rodák a mučedník
náš, ]an z Pomuku, kanovník u Sv. Víta na hradě pražském, za
svatého byl vyhlášen. A od r. 1729 každoročně 16. květen 5 ve
likou v Čechách slaví se slávou; co zbožných poutníků vypravuje
se ze všech žírných krajů této slavné země do matičky Prahy, ba
co cizinců též přichází, aby uctili mučedníka pro zpovědní tajemství.
Bylt jím zajisté! >Nebot když již rozličné články víry Spasitelem
naším i apoštoly jeho hlásané nalezly slavné svědky, kteří před
tyrany a jinými nepřáteli božími krví svou články ty zpečetili,
nalezen jest konečně i ten, jenž hájil svátosti pokání :; svátostné
mlčelívosti zpodve'dníc — tak praví o našem milém sv. patronu
papež Benedikt XIII. v bulle, ve svém papežském listě, v němž
jana Nepomuckého za světce prohlašuje.
A právě tato příčina mučednické smrti sv. jana, hájení zpo
vědního tajemství, zjednala mu po celém světě obliby, jméno jeho
rozšířeno všudy, i Amerika staví kostely k jeho poctě a jeho
sochu spatříte i hluboko pod zemí při solném jezírku v dolech
ve Věličce v Haliči. Marná je zloba jeho nepřátel, marné jich
úsilí: jména jeho nevyhladí, jeho pocty nepotlačí. Včera s večera
opět se shromáždilo na tisíce poutníků u staroslavného mostu
Karlova v Praze, okolím pražským velebně nesl se hlahol zvonů
i rachot děl — !: čí poctě to bylo? Píseň odpovídá nám:
To k tvojí oslavě,
ó ]ene z Nepomuku,
jenž přetrpěv zlou muku,
dlíš v rajském přístavě!
A protože nám nelze osobně uctíti sv. hrob jana Nepomu

ckého, uctěme ho aspoňvduchu.

Ano, »ctihodného onoho muže,
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Bohu milého i lidem, Němcům i Čechům jenž se zalíbil, Jana
Pána kněze, pojdrež poctíme jeja! tak vybízí nápis na kostele sv.
Jana v Praze na Skalce; uposlechněme i my dnes tohoto vybíd
nutí a poctěme sv. Jana; poctíme jej tím, že uvážíme, kterak Pán
Bůh

52). 9911211oslavil.

1. Dne 20. března 1393 to bylo, kdy rozkacený král
Václav IV. nemaje dosti na hrozných mukách, které dosud ja
novi pálením, natahováním na Skřipec a jinak způsobil, polo—
mrtvého jej k zemi strhl a nohama po něm šlapal. Konečně rozzuřen
jsa na nejvyšší stupeň rozkázal, aby Ian byl utopen. lvstrčili mu
pochopové roub čili dřevo do úst, aby na cestě nemohl nikomu
pověděti, co se s ním dálo; ruce jeho nechali svázané na zad,
nohy však mu přivázali vzhůru k hlavě a tak jej do kozlíku svá
zavše z rychty staroměstské po ulicích vlekli až na most, odkudž
ho do řeky Vltavy shodili. Byla devátá hodina večerní, kdy se
tak stalo. Skutek. v temnu nočním spáchaný nezůstal obyvatel
stvu pražskému tajný, neboť dle starobylé pověsti oslavil Bůh
tělo mučedníkovo ve vlnách ponořené světly jako hvězdami po
vrchu Vltavy plovoucími. Proto dí píseň:

Tys, ]ene, .slavný rek!

Bůh sám k tvé cti a slávě -—

tam kde jsi skonal právě —
pět poslal hvězdiček.

Věru pravdiva jsou slovaszDrahát jest před očima Hospo
dinovýma smrt svatých jeholc Zalm 115, 5.
Tělo Jana Nepomuckého nalezli rybářové na Františku
v Praze, kamž je vlny vynesly; nejprve- bylo uloženo v kostele
sv. Kříže většího, odtud pak doneseno bylo v slavném průvodu
do metropolitního chrámu u sv. Víta na hradě pražském. Sami
kanovníci kapitoly svatovítské nesli tělo umučeného spolubratra
svého a pochovali je blízko oltáře sv. Víta. Hrob jeho přikryt
mramorovým kamenem a v pokoji a v úctě byl ošetřován.
2. Roku 1619 dal se Bedřich Falcký proti všemu řádu koru—
novati za krále českého, přivedl s sebou do země naší mnoho ci—
zinců, kalvínců, a tehdy také se stalo ohavné zpustošení chrámu sv.
Víta. Kalvínský kazatel Skultéty poručil oltáře, kříže,sochy i obrazy
sekerami a klíny rozbíjeti a ničiti. Dne 22. prosince mělo dojíti
též na hrob sv. Jana, tehdy dvojí železnou mříží obklopený. Hof
mistr královských panošů, anglický kalvínec. jsa opilý přivedl si
dva zámečníky, kopl do mříže a kázal ji vylámati. Jeden ze zá
mečníků, Čech, zdráhal se to učiniti a odešel. Druhý, luteránský
Sasík, odtrhl jednu mřížku a skočil na hrob, avšak ihned byl
vymrštěn odtud a hozen na zem, kde bolestí křičel, nemoha se
ani hnouti. Také hoimistr králův ležel na zemi a křičel, pronášeje
při tom nejstrašnější rouhání. Lidé zvěděvše o tom, sbíhali se ke
kostelu, ale nebyli tam vpuštěni. Hofmistr zemřelještě téhož dne.
1 tím způsobem oslavil Pán svaté/za kněze.
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3. Ale největší oslavy dostalo se milému patronu našemu
tím, že jeho jazyk zázračně po kolik set let byl zachován. R. 1719
byl hrob sv. jana otevřen. Když lékařové odstranili hlínu, nalezli
kostru sv. Jana Nepomuckého a pokládali kosti na bílý ubrus na
stole rozestřený. Lebka byla všecka hlínou naplněná. Lékařové
pozorně vysypali z lebky tu hlínu & tu k velikému úžasu svému
i všech přítomných nalezli uprostřed hlíny červený, ještě čerstvý
a neporušený jazyk ,'7ana Ne'p. jazyk je hmota houbovitá, masitá,
a proto obyčejně nejdříve ze všech částí těla lidského shnije.
jan Nepomucký již 326 let v hrobě odpočíval — a přece jazyk jeho
porušení nevzal; patrné tu bylo zázračné působení boží. Oslavilť
Pán jana, jenž jazykem neklesl, jenž neporušil zpovědní tajemství.
Aby lépe se přesvědčili, nařízli lékařovélancettou, ostrým nožíkem
lékařským, posvátný jazyk na dvou místech, aby také vnitřní žilky
viděti bylo, i shledali, že se začervenalé hmota jazyka toho úplně
podobá jazyku lidskému.
4. Roku 1725 bylo nařízeno nové šetření, aby žádný podvod
státi se nemohl. Když byl sv. jazyk ze schránky úředními peče
těmi opatřené vyndán, přistoupili nejdříve arcibiskup a 4papežem
jmenovaní soudcové, dále lékaři a ranhojičové, posléze povolaní
svědkové, aby se na vlastní oči přesvědčili o zevnější podobě ja
zyka. Zatím co tento sv. jazyk před očima tolika znamenitých
osob v kapli sv. Václava ležel a svědkové vypovídali pod pří
sahou. že jest to týž jazyk, který r. 1719 zlebky sv. jana hlinou
naplněné byl vyňat, přistoupil světící biskup Daniel Mayer blíže
a na znamení úcty políbiljazyk blahoslaveného mučedníka. Tut se
zrakům všech objevil nový podivuhodný úkaz, nad nímž všichni
užasli. Neboť sv. jazyk znenáhla nabíhal a přibýval; tmavočer
vena' jeho barva se pomalu od zdola ku špičce zcela patrně mě
nila v šarlatovon červenost; naříznutz' r. 1719 na- špičce učiněné
se tak silně od sebe rozta'lzlo, že bylo velmi zřetelně vidětipo obou
stranách nářezu male' žilky; což vše po celé dvě hodiny, pokud
totiž vyšetřování sv. jazyka se konalo, trvalo. Při tom pak ještě
i ten nápadný úkaz byl pozorován, že tři čtvrtiny sv. jazyka nabí
haly a v barvě se měnily, kdežto asi jedna čtvrtina zůstala zvadlá
a v barvě nezměněné. Nechtíce ani vlastním zrakům svým věřiti,
dali si přítomní lékařové i svědkové všemožnou práci, aby nebyli
nijakým způsobem oklamáni. jelikož byl den velmi jasný a slu
nečný, pozorovali sv. jazyk brzy na výsluní, brzy zase ve stínu;
odstranili všecky barevné předměty, aby snad odrazem neb lomem
paprsků světelných zrak nebyl klamán. Ale na každém místě,
v každé poloze touž proměnu jazyka zřetelně bylo možno spatřiti,
tak že nebylo žádné pochybnosti o tom, že se jedná o patrný
zázrak. Poklekše všichni na kolena hlasitě a s pohnutým srdcem
velebili Boha, kterýž tak divné věci ve svatých svých působí.
Na přímluvu sv. jana učinil Pán Bůh i mnoho jiných zá
zraků, a čas by nám nestačil, kdybychom „všechny vypravovati
měli. Opravdu: »podivu'hodný jest Bůh ve svatých svýchl<<
*

*

*
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Křesťané drazí! Oslavil Pán sv. jana za to, že dovedl dle své
povinnosti včas mlčeti. I nám je třeba leckdy včas mlčeti, třeba
míti mlčelivý jazyk sv. jana. Když r. 1877 přišli poutníci z Cech
do Říma k papeži Piu IX, pravil jim papež: »Za našich časů
třeba ctlti sv. jana Nepomuckého, neboť všude, v parlamentech,
ve schůzích obecních zastupitelstev, ve schůzích lidu mnoho a často
bez rozmyslu se mluví, a proto dobře dle příkladu sv. jana
mlčeti.c Řiďme se těmito slovy; když ku braní jména božího
nadarmo, ke klení, k rouhání, k špatným řečem, k nemravným
písním, k pomluvě a lži, k sočeni a utrhání na cti nás svádíjazyk
náš, vzpomeňme na sv. jana, abychom dovedli — dle jeho přl
kladu a dle své povinnosti — včas mlčeti.
Prosmé ale také sv. Jana, patrona království našeho, za
pomoc a ochranu v těchto smutných dobách. Rota nevěrců, pla—
cení agenti volných myslitelů v praxi uvádějí heslo: >Pryč nejen
od Říma, ale i od Boha vůbeclc Mužové zásad převratných kupí
kolem sebe zástupy neuvědomělých, nezkušených lidí, kterým
nový svět, lepší život — bez Boha, bez víry slibují, o nejdražší
poklad, o náboženské smýšlení je při tom olupujíce. Tu třeba
zvláště mocné přímluvy, ochrany, aby milost boží osvítila rozum
lidský, aby poznati mohl svůdce v pravém světle; aby milost boží
pohnula vůli lidskou, by od cesty Bohem vytýčené se neuchylo
vala ani o píd'. Na ten úmysl prosme sv. jana zvláště tento jemu
zasvěcený týden, aby vyžádal naší vlasti i mír náboženskýiblaho
hospodářské slovy písně:

Dej, by se z tvojí přítomnosti blahé
radoval stále zbožný národ tvůjl
Za mír a blaho naší vlasti drahé
ó svatý ]ene v nebi oroduj! Amen.

SVátek sv. Jana Nepomuckého.
Jak nepřítel snaží se dobýti našeho srdce.
»Co jste vyšli na poušť vidět?:

Tak táže se Kristus Pán, aby mohl krásné svědectví vydati
o sv. Janu Křtiteli. Sv. kazatel jordánský nebyl třtinou větrem se
klátící, nebyl člověkem vetchým rouchem oděným. Byl muž celý,
statečný, svatý, největší světec ve Starem Zákoně.
»Co jste přišli dnes do chrámu Páně vidět?: Také sv. jan
Nepomucký jest nejen mocným patronem naší vlasti české, ale
zasluhuje jestě zvláštní od nás úctu pro svou hrdinnou statečnost,
“'sjakou uměl se brániti nepřátelům svého spasení. Nebyl třtinou
větrem se klátící.
Představme si boj nepřítele, když zmocniti se chce nějaké
důležité pevnosti. Doufá zajisté, že až bude pevnost jeho, doko
nalé bude též jeho vítězství. A tak děje se v životě člověka.
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Anděl strážný s knížetem temnosti vedou neustále boj o srdce lidské.
Jest zde také pevnost — sv. víra. Dokud se té nezmocnil nepřítel,
jest dobře. Pakli tuto podkopal, jest plné vítězství na jeho straně.
Proto, milí přátelé, vidíme, že nepřítel našeho spasení pod
niká vše a obětuje vše, aby nám víru vzal, anebo ji aspoň poškodil.
Chce-li kdo dobýti pevnosti, nešetří na životech ani na ma
jetku. Obětuje mnoho, a svou houževnatostí snad by dosáhl svého
cíle, kdyby hajitelé nebyli dosti ostražití a nestáli neustále na
stráži. Jen bdělost zachrání před mnohým neštěstím. — Podobně
nepřítel našeho spasení užívá proti sv. víře vší možné zbraně.
Nedbá namáhání, nedbá nákladů. Drahé noviny, knihy, přednášky,
protináboženské slavnosti se neustále opakují. Běda, nebude-li
člověk na stráži, nebude—li neustále bdíti!
Výborným hajitelem sv. víry byl sv. Jan Nepomucký. Měl
mocného protivníka. Byl to sám král, a k tomu král ke všemu

odhodlaný, svými pekelnými rádci obklopený. Čeho všeho použil,
aby víru sv. jana zviklall Po dobrém i po zléml Nejprve v dů
věrné rozmluvě mu vykládal, že se o tom nikdo nedozví, že to
on král nikomu nepoví, že prý na tom tajemství zpovědním tolik
nezáleží, že nesmí prý ze sebe dělati tak přísného kněze, že má
býti tak trochu do světa atd. — Ale sv. jan byl bdělý. Odrazil
útok ihned. Odpověděl zajisté: »I kdybys to, králi, nikomu ne
vaěděl, věděl by o mé nevěře Bůhlc
Král začal tedy jiným způsobem. Chtěl obětovati i statky,
aby dobyl srdce ]anovo. Sliboval mu/hory doly, bohatství, přízeň
a Bůh ví, co všecko. Ale sv. jan i zde byl na stráži. »Co platao
člověku, kdyby celý svět získal, ale na své duši škodu utrpělřc
jak tu na světě dlouho budu? A mám k vůli tomu pozlátku po
zemskému opustiti svou starou, osvědčenou víru?
Když to nešlo takto, začalo se střelbou, bombardováním.
Nejprve tak zlehka, zdaleka. Král hrozil svou nepřízní, svým hně
vem. jan bude vydán nepřátelům, nikam to nepřivede, i jeho du—
chovní představení na zakročení královo s ním nebudou míti sli—
tování. Než ani zde nebylo nic pořízeno. jan odpovídal: »Nebojím
se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duše zabíti nemohoulc — Nastala
nyní střelba prudká, těžká. Chvíli se nepřítel tvářil, jakoby se
vzdaloval, jakoby král zapomněl, ale náhle začal útok nejhroznější.
Sv. ]an byl zajat, mučen, pálen, konečně utopen. Tělesná schránka
sice byla zničena, ale sv. víra zůstala nepřemoženou. Kdo
podlehl zde, to byl král.
Nebyl tedy sv. Jan třtinou větrem se klátící, nebyl člověkem
měkkým rouchem oděným. Sv. víra a z ní vyplývající bázeň boží
byla jako nedobytná tvrz.
Než k této mužnosti musil se dříve připraviti. Jak? Má-lí
tvrz odolati, musí míti dobré opevnění na všech stranách, hajitelé
musí míti dobrou zbraň a musí na delší čas býti vším potřebným
zásobení, by obležení snésti mohli. A tak připraven byl i sv. jan
Nepomucký. Měl dobré opevnění. Víra jeho nebyla na písku, ale
měla hluboké základy. Měl dobrou zbraň: modlitbu, úctu k Ro
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dičce boží. Byl dobře zásoben. Nedávno před smrtí byl u sv.
zpovědi a tělo Páně denně přijímal.
jak nám sv. lan jest vzorem v těchto zejména bouřlivých
dobáchl Že sv. náboženství v zákonech a ve veřejném životě ne
mívá dosti opory, že tak beztrestně bývá napadáno, považují to
mnozí jaksi za známku slabosti, a viklají se ve víře. Nepřítel snadno
tu jejich víru doviklá. Začne s pochybnostmi, s vymyšlenými hi
storkami, a neštěstí jest hotovo. Katoličtí křesťané nemívají zbraně:
nemodlí se, špatně se modlí. Rodička boží není volána ku po
moci. asto nejsou dosti zásobení katoličtí křesťané. Jak vykonali
zpověď? Jak dlouho již u sv. zpovědi nebyli? Pak se divme! Tu
není třeba bombardování, — vlažní křesťané otvírají pevnost srdce
nepříteli sami. Ten se jí zmocní, vezme ji do svých klepet, učinl
ji svým otrokem a již jí nepustí.
A co vlastně, milí přátelé, na tom světě máme? Máme jen
tu sv. víru, a doufáme, že její pomocí dojdeme věčné spásy.
Vezme-li nám nepřítel tento statek, co nám zbude? Nuže za pří
kladem sv. jana hajme ji, obětujme za ni jmění své iživotl Amen.
Bohumír Tomíček.

Neděle lV. po velikonoci.
Proč máme těšit! bližního.
>Potěšuite malomyslných, přijímejte
nemocné, trpělivě se mějte ke všem.:
.

hes. 5, 14.

Velice potěšil božský Spasitel před svým odchodem sklí
čené apoštoly, když jim přislíbil Utěšitele, Ducha sv., kteréhojim
bylo tolik třeba v novém povolání, hlásání evangelia, v útrapách
a pronásledování. Utěšitel Duch sv. skutečně sestoupil na apoštoly,
osvítil je, posilnil a rozehřál ke skutkům nadlidským.
Utěšitele Ducha sv. dostalo se i nám křesťanům ve svátosti
biřmování, aby nás na strastiplných cestách života našeho osvě
coval, sílil, povzbuzoval a posvěcoval. Těšiteli máme býti všichni
sobě navzájem. Přicházejí na mnohého trudné chvíle, kdy ztrácí
mysl, stává se malomyslným, zoufalým, kdy nezmohou peníze, pod
pora jakákoli tolik jako pouhé vlídné slovo, jež jest skutečně
hojivým balsámem na rány i nejtěžší. Z upřímného srdce plynoucí
slova útěchy znějí jako nebeské zvuky, a upřímní těšitelé podo
bají se bytostem nebeským. Takovým andělem útěchy byl starý
Tobiáš svým krajanům v zajetí assyrském, tři přátelé nešťastnému
]obovi, ]onathas pronásledovanému Davidovi, proroci těžce navští
venému národu israelskému; Pán Ježíš tisícům sklíčených, kteří
se k němu utekli o pomoc. Býti andělem útěchy nešťastným
a sklíčeným sluší se právě na křesťana. Proto napomíná sv. Pavel
věřící: -Potěšujte malomocných, přijímejte nemocné, trpělivě se
mějte ke všem.: jest to povinností nás všech, jest to skutek
nejvýš záslužný a přinese nám odměny nejhojnější. —
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K mudrci athenskému přišel zarmoucený jeho přítel a hledal
útěchy: Solon vyvedl jej na vysoký vrch, aby se rozhlížel po městě
a jeho ulicích. Po chvíli pak pravil: »Milý příteli, uznávám, že máš
spravedlivou příčinu k zármutku Pohled však na všecky domy,
ve všech nalezneš plno bolu a zármutku, nejsi tedy jediný, jenž
musí trpěti.< A zarmoucený přítel odešel domů s břemenem
mnohem lehčím. Lepší útěchy mu Solon dáti nemohl, poněvadž
ani lepší neznal. Křesťan však má hojivější balsám učení Kristova,
jímž dovede zahojiti i ránu nejbolestnější. Solon chtěl říci: co ty
trpíš, trpí skoro všichni, každý způsobem jiným; ale lék proti
utrpení udati nemohl. Křesťan však má v učení Kristově, ve sv.
náboženství tolik léčivých prostředků, že každá bolest může býti
zmírněna a vyléčena. Křesťan potěší sklíčeného, poučí, že utrpení
z lásky ke Kristu trpělivě snášené jest velice záslužným a přinese
hojné odměny; kdo na světě trpí s Kristem na kříži, bude kra
lovati na věčnosti. Proto pouhý pohled na kříž často umírňuje
a zaplašuje i nějvětší bolesti a zármutek.
Těšiti zarmoucené jest naší povinností. Bůh, který tento cit
útrpnosti vložil do našeho srdce, sám jest těšitelem v míře nej—
vyšší. Po všecky věky těšil lid skrze proroky a skrze proroka
Isaiáše předpověděl, že přijde na svět veliký těšitel kvílicích, (61. 2),
Syn Boží sám. Pán Ježíš volal k sobě obtížené a nešťastné, těšil
je a povzbuzoval a uložil nám za povinnost, abychom také činili
podobně. Příkladu jeho následovali apoštolé a nepřehledná řada
světců po všecky věky. Co učinila církev katolická pro nemocné,
opuštěné,
osiřelé, nenáviděné a vyděděné ze společnosti
lidské, nedovede vypsati žádné péro, to zjeví jen Bůh v den po
slední. Co slzí setřeno, co bolů zmírněno a vyléčeno, co neřestí
vyhubeno, neštěstí odvráceno — to vše je ku slávě církve Kristovy.

Sv. Jan, biskup alexandrijský, ubíral se do chrámu. Na cestě
zastavila ho chudá žena a prosila, aby se jí zastal proti bezpráví
jejího zetě. Průvodčí biskupovi odháněli ženu, aby přišla druhý
den, neobtěžovala a nezdržovala světce na cestě. 'Ale sv. ]an
zvolal: »Jak by mohl Bůh modlitbu mou příjmouti, kdybych
vyřízení prosby této ženy do zítřka odkládal! Nevím ani, budu-li
zítra živ, a kdybych zemřel, jak bych se z toho u Boha zodpo
vídallc Potěšil ji., slíbil pomoc a pak vstoupil do chrámu. Kdy
bychom nepřispěli bližnímu ku pomoci, neprokázali milosrdenství,
odvrátil by se od nás Bůh a neslyšel by proseb našich. Pán
Ježíš, aby nás k té povinnosti více povzbudil a rozehřál, vzal
odplatu za každý skutek na sebe, sám chce mnohonásobně
splatiti, co bylo ve jménu jeho bližnímu prokázáno. A jak často
malého přičinění se strany naší jest třeba k velikému a šle
chetnému skutku milosrdenství! Přívětivé slovo, stisknutí ruky,
povzbuzení, upozorněni na ]oba nešťastného. který volal: »Bůh
dal, Bůh vzal, Bůh zase dá, budiž jméno Páně pochváleno,< po—
dobná slova soucitu působí často pravé divy, elektrisují stísněn ého,
dávají mu nové síly k dalšímu boji životnímu.
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Sladká povinnost — těšiti zarmoucené — jest nejvýš zá
služnou a přináší i sladké ovoce. Ze všech bolestí duševních nej
větší bývá zármutek duše nad zklamáním, nevděkem, pronásledo
váním, neštěstím a různými nehodami. Takoví lidé bývají hodni
politování Zármutek často ohluší a oslepí, že se dopouštějí
i zoufalosti. Zasluhují ubozí našeho soucitu, vlídného slova útěchy
a rychlé pomoci.]ako ranní slunce rozhání husté páry, jimiž
obloha jest zastřena, až konečně mizí a jasná modrá obloha nad
námi se objeví a rozehřívá srdce naše, tak vlídné slunce útěchy
rozptyluje matné mraky zármutku a soužení a naplňuje náladou
veselou. A vidíme-li, že slovo útěchy má účinek a povzbudilo
bližního k novému životu, býváme sami naplnění radostí
zvláštní. Přinesli jsme útěchu bližnímu i radost sobě, zbavili
bližního těžkého břemene, vyléčili nejbolnější ránu srdce, vyko
nali skutek záslužný, Bohu milý a tím zavázali si Boha samého
k odměně nejhojnější.
'
První odměnou jest, že jsme vykonali něco krásného, Bohu
milého, druhou odměnou, že kráčíme v šlepějích Boha a Spasitele
samého, andělů a svatých, že jsme na nejlepší cestě k nebesům;
třetí odměna, že jsme zachránili bližního před malomyslností,
reptáním a zoufalstvím, a za to vše chce býti Bůh sám naší po
slední odměnou. »Co jednomu z nejmenších, nejopuštěnějších,
nejneštastnějších jste učinili, mně jste učinilic A při posledním
soudu bude se odvolávati Pán ježíš právě na skutky miíosrdenství;
zlořečeni a zavržení budou, kteří jich nekonali, požehnaní a blaho
slavení budou, kteří se mohou jimi vykázati, nebot učinili to vše
samému ježíši.
Proto všichni světci neopomenuli ani jediné příležitosti, aby
neprokázali bližnímu milosrdenství; zvláště pakspasitelnou útěchou,
hojivým balsámem sv. náboženství hojili rány nešťastných. Dveře
sv. Ludmily byly každému otevřeny, a kdo potřeboval pomoci,
rady neb útěchy, nabýval jí v nejhojnější míře u matky země
české, sv. Ludmily. Sv. Vincenc Paulánský největší útrpností byl
nakloněn zarmouceným. Když jednou jakébos neštastníka v zou
falství jeho potěšiti nemohl, prosil Boha snažně, aby ubohý nabyl
zase pokoje duše a Bůh seslal soužení na Vincence samého.
Sv. Augustin těšíval zarmoucené: >Považ, bratře milý, že jsi
v operaci, kde arci lékař na tvůj nářek dbáti nemůže; že jsi
v ohni, v němž se očištuješ :; že tě takto Bůh pro nebe připravuje.:
Sv. Alžběta sama nešťastné vyhledávala, laskavě těšila, podporo
vala a za ně se modlila. Buďme milosrdnými a dojdeme milosr—
denství u Boha; naměřujme bližnímu měrou vrchovatou, a Bůh
nám ještě hojnější za to odplatí. »Potěšujme malomyslných. přijí
mejme nemocné, trpělivě se mějme ke všem —,c za nejmenší
skutek milordenství odplatí nám Bůh měrou stonásobnou. »Kdo
rozsévá v požehnání, z požehnání i žíti bude.: 2. Kor. 9. »Syn
člověka přijde ve slávě Otce svého s anděly svými a odplatí kaž
dému dle skutků jeho.:

Mat. 16.

V. M. Vddzal.
,;
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Neděle lV po velikonoci
Dějiny učí, že Bůh hříchy proti

prvnímu božímu přikázání

zvláště trestá.

Trestati bude svět z hříchu, že nevě
řili ve mne.

Jan 16, 9

Nejmilejší! Vystupte se mnou v duchu na horu, která na
rozhraní dvou dílů světa, tam kde se pojí Asies Afrikou, ve výši
2300 metrů vypíná k nebesům své lysé témě. jaký to pohled
5 hory té! Hluboko u nohou našich pod blankytnou klenbou
nebeskou rozprostírá se širá poušť. Ani města, ani vesnice, ani
hradu, ani domu nespatří oko naše; není tam rybníkusmodravou'
hladinou, ani vodopádu ryčně s výšiny padajícího, není tam
ledovců na výsluní se třpytících, ani zelenavých strání. Nic než
pusté skalní stěny, hluboké propasti, nekonečná písková a kamenná
poušť, kam jen oko dosáhnouti může. Na hbitých velbloudech
ubírají se beduíni, synové pouště, rovinou, a horký píSek kopyty
jejich soumarů zvířený halí je v oblak, tak že mizí zrakům diváka.
A přece, nejmilejší, to místo je pamětíhodnějším než visuté
zahrady Semiramidiny. památnějším než kterékoli znamenité a pro
slulé místo zemí západních. Zeměpisné knihy a cestopisné pří
ručky míjí rychle místo to, ale vůdce lidstva, všemohoucí Bůh,
vedl tudy lid svůj, jejž vymanil z moci faraonovy. V počtu asi
dvou millionů obývali israelité druhdy rovinu El Sebayeh a40 let
byl poloostrov Sinajský výchovnou školou vyvoleného národa.
Tam na úpatí hory Horeb byl Mojžíš řečí Hospodinovou
z hořícího keře vycházející pověřen za vyslance božího před
faraonem. Když tam pásl ovce jethrovy, zvolalkněmu Hospodin:
»Zuj obuv 5 nohou svých, neboť místo, na kterém stojíš, země
svatá jestlc Exod. 3, 5. Tam to bylo, kde udeřiv holí ve skálu,
vyvedl lidu israelskému vodu v hojnosti; tam také sestoupil Ho
spodin na horu Sinai, aby lidu svému dal desetrbožích přikázání,
jak nás o tom poučuje Písmo sv.:
»Třetího dne po východu Israele ze země egyptské přišli na
poušť Sinaic -— bylo to asi r. 1496 př. Kr. — »Nebo táhnouce

z Raíidim, a přišedše až na poušť Sinai, položili se na témž místě,
a tam Israel rozbil stany naproti hoře. Mojžíš pak vstoupilk Bohu.
I povolal ho Hospodin s té hory a řekl: Toto díš domujakubovu
a zvěstuješ synům israelským: Sami jste viděli, co jsem učinil
Egyptským, kterak jsem vás nesl jako na křídlech orlice a pojal
k sobě. jestliže tedy budete poslouchati hlasu méhoazachovávati
úmluvu mou, budete mi národem vyvoleným ze všech národů
a budete mi národem svatým! Tať jsou slova, která mluviti budeš
k synům israelským. . Exod. 19, 2—6.
Mojžíš sestoupil s hory a svolav starší lidu, předložil jim,
co mu Pán přikázal. Snadšením odpověděl veškeren hd »Všecko,
co mluvil Hospodin, učinímelc Exod. 19, 8. Tak se snižoval Bůh
nejvýš svatý k lidu nesvatému . . .
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Třetího dne bylo slyšeti hřímání, na nebi křižovaly se blesky,
hustý oblak zahaloval horu, hlasem trub chvěl se vzduch. Lid
žasl. A zděšený ten lid přivedl Mojžíš k úpatí hory, sám jediný
vystoupil až na vrch. Celá hora kouřila se a byla jako vplameni
a třásla se. Provázen jsa tisíci andělů, za blýskání a hřímání, za
zvuků trub promlouval Hospodin: »?á jsem Hospodin Bůh tvůj,
který vyvedl tebe ze země egyptské :; z otroctví faraonová; ne
budeš míti jinýc/z boků mimo mne!: Exod. 20, 2—3. Jako obrov
ský balvan, který s hory Sinai se utrhl a s rachotem dolů se řítí,
tak znělo toto slovo Hospodinova, první boží přikázání, totéž
přikázání, které mnohem později "Pán Ježíš rázně ďáblu připomněl,
když ho pokoušel: »Psáno jest: Pánu Bohu svému se klaněti
a jemu samému sloužiti budešlc Mat. 4, 10. S důrazem potvrdil
později toto přikázání Bůh pravě: »Uposlechneš-li hlasu Hospo
dina Boha svého a ostříháš—li všech přikázání jeho, budeš v po
žehnání a vždy vítěziti budeš nad nepřáteli svými. Pakli nebudeš
poslouchati hlasu Hospodina Boha svého a neostříháš-li všech pří
kázání jeho, přijdou na tebe všecka zlořečení, rozptýlí tebe Hospodin
mezi národy a budeš sloužiti nepříteli svémux Deuteron. 28.
První přikázání boží přiodívá náš katechismus v jiné roucho
a praví: V jednoho Boka věr'iti budeš! My jsme letos již několi
kráte*) uvažovali o víře, ukázali jsme, že není hanbou víra nábo
ženská ani naše víra katolická. Přes to však, že víra hanbou není,
mnozí lidé za víru se stydí a jí se odcizuji. Nenechá však hříchu
toho Bůh bez trestu; dnes ve sv. evangelíi slyšíme slova: »Tre
státi bude svět z křz'okn, že nevěřili ve mne!: Proto chci dnes
s vámi rozjímati o této pravdě: Dějiny uči, ěe národ, který se proti
prvnimu přikázání božímu prokr'ešuje, jest opravdu nešťastným,
a Bůh ko rozličným způsobem trestá.
Někdo snad řekne: »Takové kázání se pro nás nehodí; my
přece nejsme nevěrci. Budeme sice jednou dle božích přikázání
souzeni, ale z prvního přikázání božího strachu nemáme! My
všickni přece v jednoho Boha věřímeh — Drazí v Kristu! Ne
mluvte tak! 1 pro nás má svůj _vy'znam, co Bůh písmem plamen
ným vepsal v knihu národů. Zádný hřích k přirozenosti lidské
tak snadno nepřilne, tolik neštěstí nezpůsobí, jako hříchy proti
prvnímu božímu přikázání.
je to dokázaná věc, že člověk bez Boka žiti nemůže. Spíše
dokážeme. že oheň nás nebude páliti, že voda nás nezmočí, spíše
bez vzduchu a potravy života stoletého dosáhneme, než abychom
jen jeden okamžik mohli žíti bez bytosti, jíž nejvyšší úctou povinni
jsme. Kdo tedy od Boha se odvrací, přikloní se k modle; Bůh však
je horlitel, chce aby člověk, jeho tvor, jenom jemu sloužil a proto
nikdy klidně nepřihlíží k tomu, jsou-li mu jeho tvorové nevěrni.
1. Nevidíte toho na národě zkraelském/>Sestupme jen s hory
Sinai a stopuime další dějiny israelitů. Sotva Mojžíš po třetí na
horu vystoupil, zapomněl lid na blesky, jež před nedávnem kolem
*) Viz »Rádcec letošní, str. 156, 177.
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hory se míhaly — tančil kolem zlatého telete. Tisícové padli za
hřích ten pod ranami mečů levitských. To byl první trest za první
přestoupení prvního přikázání božího. Brzy následovalo druhé od
padnutí a druhý trest. V Setim obětovali modlám moabitským,
proto přišel na ně mor a vyžádal si 24.000 obětí. A když vešli
do země zaslíbené, opět počali opouštěti svého Boha a klaněli
se modlám, a opět trest boží je stíhal: osm let trpěli nájezdy
králů Mesopotamie, osmnácte let sužováni byii od Moabitů,Amor
rhejských a Amalekitů, dvacet let pro novou zpronevěru snášeli
jho„ Chananejských. Přece však :opětc — dí Písmo — »činili
zlé před obličejem Hospodinovýmc, Soudc. 6, 1. — a proto po
sedm let byli poddání Madiánským. Z páté služebnosti, trestu to
nové nevěry, vysvobodil je ]efte, jenž porazil Fílištínské a Am
monitské. Ba přišli io svůj předrahý národní a náboženský poklad,
o archu úmluvy, a teprve za Davida a Šalomouna s vírou, v Ho
spodina opět štěstí a požehnání mezi ně zavítalo. Když však
i Šalomoun modlám pohanských manželek svých kadidlo obětoval,
klesla znova sláva Israele. Ríše rozdělena na severní israelskou
a jižní — judskou, nejdříve padla říše israelská a to tehdy, když
se v ní opět ohavná modloslužba rozmohla. Ale i obyvatelé říše
judské kráčeli cestou pohanů, stali se jejich kořistí a pykali za
svou vinu sedmdesátiletým zajetím.
Celé dějiny národa vyvoleného až po vyvrácení města jeru
salema a zboření chrámu Titem jsou jen dokladem pravdy,
kterou v sobě obsahují slova: »Blahoslavený muž, kterýž se bojí
Hospodinala Žalm. 111, 1. Blahoslavený národ, jehožto pánem
jest Bůh jehol Nešťastný národ, jenž Boha opustil!
2. A což jiní národové? Stali se šťastnějšími, když opustili
stopy, kterými kráčel pravý Bůh? Pravda, Řekove'aŘz'maue' zovou
se předními kulturními, nejvíce vzdělanými národy starověku.
Ale na té jejich kultuře, vzdělanosti hlodal ohyzdný červ. Místo
jednoho Boha, jejž původně všickni národové ctili, nastoupili u nich
bohové a bůz'kové všem neřestem oddaní. A ti uvrhli i Řeky
i Římany ve zkázu. S bohy na Olympu a s 30.000 bůžky celého
světa v Pantheonu v ímě uctívanými dostavila se též neváza
nost, která nejkrásnější květy kultury zničila. Táži se vás: Lze
nazvati šťastnou tu zemi, v níž většina obyvatelstva ani mezi lidi
se nepočítá? V níž život jest tak laciným, že lidé dravým šelmám
jsou předhazováni? V níž žena muže v necudnosti předčí a ne
stydatost všeho druhu veřejně na ulici odvážiti se může? Sv. Pavel
líčí nám, jak nešťastným může se státi národ při všech skvělých
přednostech ducha, zapomene-li na Boha a odvrátí-li se od něho.
Dává smutné vysvědčení pohanům; jsout, praví, »naplněni vší
nepravostí, zlostí, smilstvem, lakomstvím, nešlechetností; plni závisti,
vraždy. sváru, lsti; bez lásky, smluv nedodržující, bez milosrden
ství-. Řím 1, 29 .a 31. A čím se to stalo? Protože, jak týž sv.
apoštol národů ve svém listě k Římanům 1,23 vykládá, »změnili
slávu neporušitelného Boha v podobenství obrazu porušitelného
člověka.:
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Proto také jako modloslužebné syny Israele na poušti, stihl
i pohany trest boží. Barbaři, cizinci, suroví národové od severu
přihrnuli se do zpuchřelé říše římské a jako příboj vln smetli tu
hroznou výstavu bohů a galerii bužků i se spustlými modloslu-.
žebnlky. Neboť tak praví Pán nejvyšší: )]á jsem Hospodin, Bůh
tvůj; nebudeš míti bohů jiných mimo mnelc
3. Než, drazí křesťané, k čemu důkazy z takové dávnověkostiř
Jen o jedno století do minulosti zpět aopět setkáme ses pravdou,
kterou Bůh obrovskými (lapidárními) písmenami v dějinách néjna
daně/ších národů napsal.
Hrstka tak zvaných »silných duchů<< pilovala na trůně
božím a viklala jím. Byli to v Anglii Cherbury, Hobbes, Shafts
bury, ve Francii Diderot, Rousseau, Voltaire a jiní. ]iž dávno
rozhodili mezivlid heslo: »Zničte ji, tu hanebnici, to jest církev
katolickoulc Ceho nemohla dokázati věda, mělo se podařiti po
směchu, a kde ostrý meč ďábelského posměchu nepostačoval, tam
přispěchala na pomoc inízká Sprostota, jen aby víra v Boha
lidem ze srdcí vyrvána byla. Konečně r. 1789 počal se trůn boží
kolísati — ale jen na oko. Zdálo se, jakoby starý Bůh Francie
byl poražen. Jeho služebníci. svatí boží, byli z kalendářů vyškr
tání, jména rostlin a zvířat zaujala jejich místo. Nebylo více pa
mátky nějakého svatého na každý den, ale jenom den cibule, den
žluté řípy, den prasete atd. Zvony s věží kostelních putovaly do
ohně a lita z nich děla, ze svatých nádob pili zhovadilí lidé
kořalku jako druhdy Nabuchodonosor v Babyloně, kněží byli
vražděni a na lucerny věšeni, místo služeb božích nastoupily
divoké orgie, místo starého Boha usadili na trůn bohyni rozumu
a na oltář povýšili vyvrhel člověčenstva — hřích ze řemesla
v ženské podobě.
Dopamohl tento odpad od Boha Francii k želanému štěstí) Víte
to, nejmilejší. Francie nestala se šťastnou, nikoliv, ale právě naopak,
stala se nesmírně ubohou, nešťastnou. Za čtyři roky, r. 1794, nadešel
nejkrvavější rok v dějinách světových. Panoval takový strach acelý
ten duchaplný národ byl tak ohromen, že jediný muž mohl vlád
nouti guillotinou, nástrojem popravným, a nikdo se neodvážil jemu
odpírati. jako běsové pekla probíhali jeho pochopové zemí,avíce
než 400000 lidí bylo novému Molochovi obětována. A zatím co
vše o překot »volnost, rovnost, bratrstvíc křičelo, slavilo tyranství
své nejhroznější triumfy.
Drazí křesťané! Je to jedno z nejhroznějších míst Písma sv.,
kde ústy proroka zvěstuje Bůh: »Poněvadž jsem vás volal, a od
pírali jste, vztáhl jsem ruku svou a nebylo, kdo by p_ohleděl; poně
vadž pohrdli jste všelikou radou mou adomlouvání mého nedbali,
protož také já zahynutí vašemu smáti se budu a posmívati
se budu, když přijde na vás to, čehož jste se báli. Když přijde
na vás náhlá bída, a zahynutí vám jako bouře nastane, když
přijde na vás soužení a úzkost, tehdy volati budete ke mně, ale
nevyslyším vás. Protož jisti budete ovoce cesty své, a radami
svými nasycení budetelc Přísl. 1, 24—31. A věru ve Francii za
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veliké revoluce století osmnáctého požívali ovoce skutků svých, okou
šeli toho, co sobě připravili, sklízeli, co naseli, až je z toho jímal
hnus. A Bůh se smál jejich zkáze. Neboť zatím co se odvažovali domní
vati se, že jemu hrob kopají, sami sobě připravovali rakev. A trůn, na
nějži oni vystoupili. byla guillotina, popraviště, neboť tak praví Bůh:
»já jsem Hospodin, Bůh tvůj; nebudeš míti bohů jiných mimo mne!:
4. A což dnes) Dnes, kdy volnými myslitelz' vydáno heslo:
Pryč s Bohem, pryč : vírou, pryč : náboženstvím? Daří se lidstvu
lépe od té doby. kdy začalo obětovati moderním bůžkům ať
slovou jakkoliv? Zavládly v lidstvu lepší poměry od toho času,
co milliony duší církvi a Bohu jsou odcizeny, bez náboženství
a Boha žijí. ačkoli i náboženství i Boha na výsost potřebují? Kdy
milliony lidí jenom na ten okamžik čekají, ve kterém by všechen
dosavadní řád společenský v trosky obrátiti mohli?
jen se namáhejte, hrdinové nevěry a bezbožnosti, namáhejte
se a pracujte, abyste Pána Boha se světa připravili! Povolaní
strážcové náboženství, konají-li jinak svědomitě své povinnosti, klidně
mohou přihlížeti k tomu, jak pracujete, jak křičíte: Pryčs Bohem ze
školy. pryč s Bohem z veřejného života, pryč s Bohem z rodiny,
pryč s tím starcem tam nahoře, jenž opuštěn sedí na trůně! Svět
dorostl a vyspěl a netřeba mu Boha a jen nerozumné děti a staré
ženy sklání posud šíji svou pod to staré jhol
Nechte je jen viklatitrůnem a oltářem božím, podrývejte svatý
jeho zákon. Přijde, přijde jistě den. který přinese i našemu věku do
klad: »Starý Bůh tm z'z'vjest ještě !: I dnes platí výstraha boží: >Ne
budete-li zachovávati přikázání mých, kletba bude vaším podílemla
Což se již dnes o tom nepřesvědčujeme? Zbystřete jen zrak!
Lidé našeho věku jsou zaslepeni leskem pokroku, omámeni zdán
livy'mi vítězstvími nad Bohem a církví, naduti mocí, jíž vládnou,
a proto v divokém trysku na triumfálním voze bezbožnosti ženou
se vpřed. A co činí Bůh, aby jim ukázal, že ještě jest živ) Za
tím vozem nechává běžeti rozpustilého kluka, který lidstvo stále
nutí, aby se obracelo a zpět dívalo. A kdo je ten zlý kluk, ten
abych tak řekl hrozný anděl msty? Mravní a společenská bída
naší do.by jako nakažlivá nemoc roztahuje se bezbožnost a s ní
ruku v ruce objevuje se sociální choroba ve všech vrstvách lidu,
ve vysokých i nízkých Mezi nízkými zuří úžasná bída, řádí v massách
lidu, mízi vysokými bezuzdná touha po požitcích bídu dovršuje.
Proto také strach ochromuje naše století. Uzkostlivé tušení, že se
stane něco příšerného, svírá mysli lidské. Ba již sahají ruce lidské po
provazu zvonu vyzvánějícího ku pokání. Ale kdy pokání to opravdu
začne? Tehdy teprve, až bezbožnost i do nejspodnějších vrstev lidu
pronikne, až v hlavách millionů usadí se myšlenka: »Ni Bůh, ni pán.'
Pak ale blesky hněvu božího zablesknou nad národy a hřímání
hněvu božího slyšáno bude nad zemí, jako druhdy v den, kdy byl
dán zákon boží na hoře Sinai. Pak opětvhrůzný zmateka vohav
nost zpuštění zaznívati bude slovo: »Já jsem Hospodin, Bůh tvůj,
nebudeš míti bohů jiných mimo mne!: —
*

Rádce duchovní.
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Pozorujete, drazí křesťané, kterak potvrzuje Bůh první přiká
zání v dějinách lidstva? Proto jest to první přikázání boží mezní
kem, u něhož se cesty lidské rozcházejí, jest velikým >bud' —-aneboc,
před něž lidstvo jest postaveno. Buď štěstí a požehnání zacho
vává-li přikázání to. anebo nekonečná bída, přestupuje-hje. Láska
jistě není žádným žertem, a nejméně láska Boha, jenž pro své
tvory tak mnoho učinil. A právě tato. abych tak řekl, žárlivá
láska diktovala první boží přikázání. Jenom v prvním přikázání
připomíná Bůh svému lidu to. co pro něj učinil: :_74' jsem Ho
spodin Bůh tvůj, který vyvedl jsem tebeze zeměegyptske'azotroctw
faraonava Ic Yá, nikoliv bůžkové a bohové, které uctívají okolní
národové. Proto jen já mám právo na srdce vaše. Byla sice i jiná
přikázání boží přestoupena, lidstvo i proti jiným hřešilo, ale žád
ných hříchů Bůh tak hrozně netrestal, jako hříchy proti prvnímu
božímu přikázání, a my nyní dobře chápeme, proč se tak dálo.
Chápeme však také, že se- nemůžeme proti svému časnému
a věčnému blahu více prohřešiti, nežli hříchy proti prvnímu při
kázání. »7a' jsem Hospodin, Bůh tvůj/c zní i k nám atoto slovo
má v Novém Zákoně zvuk mnohem lahodnější než dříve. Nepodal
nám Hospodin mnohem závažnějších důkazů lásky než lidu israel
skému? Není hřích a peklo daleko horším otroctvím než byla
pro israelity krutovláda faraonovař Nás nevysvobodil prolitou
krví nepřátel jako syny israelské, nikoliv, my jsme vykoupení krví
jeho vlastního Syna. Nám slíbil mnohem krásnější vlast, než byla
země chananejská. Chápeme tedy, že hříchy proti prvnímu přiká
zání božímu, jež při zpovědi příliš rychle pomíjíme, před obličejem
božím ohavností býti musí?
Nuže, jak tomu jest u nás! Jak zachováváme první boží při
kázání? Otevřme katechismus, najděme otázku 351., ta necht jest
nyní zrcadlem našemu svědomí! Otázka ta zní : »Co se zapam'dá
?)prv/ním přikázání božžmřc A odpověď: »V prvním přikázání
božím se zapovídají všecky hříchy proti víře, naději alásce, jakož
i hříchy proti povinnosti Bohu se klaněti : A neznáme-li hříchů
proti víře, čtěme dále otázku 352.: »Ktere' hříchy jsou protz'w'řerlc
>Proti víře jsou tyto hříchy: 1. nevěra abludařství; 2. odpadlictví
a zapírání víry; 3. lhostejnost ve víře; 4. dobrovolné pochybo
vánl u víře; 5. mluvení proti víře a ochotně poslouchání řečí
proti ní; 6. čtení a rozšiřování víře nepřátelských knih, novin
a spisův.c Drazí křesťané, nehřeší těmito hříchy právě naše doba)
Pohledme do nitra svého, zpytujme se, neviní nás svědotní,že i my
mnohých těch hříchů se dopouštíme?
A což hříchy proti naději? Nikdy jsme nezhřešili nedůvěrou
& zoufalstvím neb opovážlivým spoléháním?
Neprohřešzli jsme se nikdy proti lásce 'h Bohu, proti níž
každým těžkým hříchem, zvláště odporem a nenávistí proti Bohu
se hřešíř
Zůstává naše svědomí klidno, když na otázku: »Které hříchy
jsou protz'pavz'nnosti Bohu se hlanětifc dostáváme odpověď: »Proti
povinnosti Bohu se klaněti jsou tyto hříchy: l. modlářství;2.po
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věra, hádání, čáry nebo kouzla; 3. svatokrádež; 4. pokoušení
Boha; 5. zanedbávání modlitby a služeb božích Pc
Hledte, to vše zapovídá Bůh, když s hory Sinai na všecky
časy ohlašoval: Já jsem Hospodin Bůh tvůj; nebudeš míti bohů
jiných mimo mne !
Drazí v Kristu! Zda bychom se mohli dáti zvážiti na váze
prvního božího přikázání? Nebojíme se, že bychom byli shledání
příliš lehkými? Že bychom propadli trestu, jenž na přestoupení
prvního božího přikázání stanoven jest?
jak šťasten by byl ten,
jenž by o sobě jako onen mládenec v evangelií říci mohl: »Toho
všeho jsem ostříhal od mladosti své !. Mat. 19. 20. Neboť psáno
jest: »Blahoslavený „muž, jenž se bojí Hospodina a v přikázáních
jeho zalíbení mála Zalm 111, 1. Amen.
Dle Stíngedera volněpřeložil R. &*)

Řeči příle'itostné.
Svátek sv. Vojtěcha
O původu a cíli člověka.
V památce věčné bude spravedlivý.
Z. 111.

[—'Svátek sv. Vojtěcha. —] Dnešní den shromáždil nás v tomto

stánku božím, abychom oslavili — památku druhého biskupa praž
ského sv. Vojtěcha. ]est to, nejmilejší, obzvláštní úkaz, že Ho
spodin poslal národu českému hned tenkráte, když víra sv. křes
tanská počala se v zemi naší sotva zelenati, několik mužů veli
kých, kteří zaskvěli se na obloze církve české co jasné hvězdy,
co mužové plní apoštolské horlivosti, zbožnosti a lásky a jejichžto
jména u věčné památce žíti budou mezi námi
[— Naší patronové. —] Takovými hvězdami, takovými apoštoly
byli národu českému sv. bratři solunští Cyrill a Methoděj, byli
kníže Václav, Prokop, kněžice Ludmila a obzvláště druhý biskup
pražský Vojtěch. Kterému Čechu nezachvělo by se při jménech
těch srdce, kdo by nevyslovoval s radostí a něžnou láskou jména
ta nám tak drahá a milá, jména našich sv. rodáků, kteří byli krev
z naší krve, nejkrásnějšími květy na vinici Páně v zemi naší, nej
ušlechtilejší ratolesti na stromu národa našeho!
[— Zvolení sv. Vojtěcha za biskupa. —] Bylo tol. P. 982 19. února.

tedy 9 let po založení biskupství pražského, když v sídle knížete
*) V Eucharutz'i bylo vysloveno přání, aby duchovenstvo často ká
zalo o přikázáních. >Rádcec bude přinášeti kázání Stíngedera, kazatele na
dómé v Linci, vydaná pod názvem: »Das Gesetz der zwei Tafeln.: —
Komu by se kázání zdálo dlouhým, může je přiměřeně zkrátiti, proto jsou
oddíly číslovány.
*
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Boleslava II. na Levém Hradci nad Vltavou nedaleko Prahy ne
obyčejný nastal ruch a život. K pokynutí knížete scházeli se
v staroslavném prvním křesťanském chrámě sv. Klementa, jejž tam
Bořivoj kníže a manželka jeho Ludmila byli zbudovali, duchovní
z celé země. scházeli se lechové, zemané i obecný lid —ano celá
Praha stěhovala se _do nedalekého Hrádku nad Vltavou, vždyt
měla se toho dne vykonati věc nad míru důležitá a rozhodná pro
celou zemi — měl se voliti biskup!
Po devět let spravoval vinici Páně v Čechách zbožný Sasík
Dětmar, tedy cizinec rodem. nyní měl ale vyvolen býti biskup
ze samého lůna národa českého a volba nebyla těžká, nebo mla
distvý kněz Vojtěch znám byl svou zbožnosti a horlivostí apo
štolskou nejen na hradě Libici, nýbrž v celém národě. A tak
stalo se, že jednohlasně zvolen jest v úřad biskupský syn slovut
ného rodu Slavíkovců, syn národa českého, Vojtěch a volba ta
přijata byla, jak staří letopiscové vypravují, v palácích i chatrčích,
v městech, hradech i dědinách s nesmírným jásotem, nebo nemálo
to lichotilo předkům našim, že důstojností biskupskou ozdoben,
bude rodák jejich.
'
“
'
[— Jeho oslavy. —] A když Vójtěch “rok na' to ve vlašském

městě Veroně skrze „mohučského biskupa posvěcen jest na biskup
ství a ubíral se do milované vlasti své, když před branami praž
skými sestoupil s koně, zul obuv a bosýma nohama co pokorný
apoštol Páně kráčel ku hrobu sv. Václava a posazen tam na trůn pa
stýřský — tu byla Praha věrným obrazem onoho jásotu, který
ozýval se druhdy v jerusalemě, když Pán a Spasitel náš co kral
tichý a pokorný ubíral se k dceři Sionské a zástupové plesajíce
volali mu: »Hosanna, synu Davidův — Požehnaný, jenž se béře
ve jménu

Páně !: ——

[leho strasti.] »Hosannalc znělo v neděli a za pět dní, bu
doucí pátek otřásal se dům Pilátův hrozným a pekelným křikem
»Ukřižuj ho:. »Hosannac volali zástupové našemu Vojtěchovi když
ubíral se na stolec pražský a netrvalo dlouho, připraven i jemu
těžký, bolestný kříž.
Nejbolestnější rána, která srdci našemu zasaditi se může, je
nevděk a ránu tu ucítil v míře svrchované nás Vojtěch a rána ta
bolela ho tím více, že pocházela od vlastních jeho rodáků.
[UmírajícíDětmar.] Když první biskup pražský Dětmar umíral,
stál Vojtěch u něho — slova umírajícího starce hluboko zapsal
si do duše, byla mu nezapomenutelna. Dětmar plakal a třásl se,
ač byl mužem věru svatým, před soudem božím, nebo zdálo se
pokornému muži tomu, že málo byl vykonal, myslil, že velikou
vinu nese toho, že nemohl úplně zastaviti nepravosti lidu sobě
svěřeného.
[Zlořádyv Cechách_] A svědomitý

Vojtěch život by byl 73 to

dal, kdyby byl mohl učiniti to, co nepodařilo se Dětma'rovi. Ozářen
slávou, po celé zemi vysoce ctěn a milován nedal se Vojtěch za
slepiti, aby mlčel k tomu, co tehdáž v Čechách se dálo. Jako
bohužel odjakživa to bývalo takřka národní naší nemocí, že za všech
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časů bývaly a posud jsou v zemi naší ustavičně rozbroje a ne
přátelství, tak v míře žalostné bylo i za času sv. Vojtěcha. Dva
rody šlechtické Slavníkovci a Vršovci brojili neuhasitelnou vášní
proti sobě a obnovovali často domácí válku, v níž lid český ne
smírně trpěl a dějepis dává hlavní vinu všelikého toho neštěstí,
— které se hrnulo na zemi naši divokým, lstivým a krvelačným
Vršovcům.
[Odchod sv. Vojtěcha.)Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců,
jeho apoštolská láska snažila se smířiti nepřátele, ale místo lásky
dostalo se mu posměchu, ba i násilí. Obecný lid i kníže Boleslav
ovšem milovali svého biskupa, ale ani jim se nezdařilo smířiti ne
přátelské rody, A proto Vojtěch, když viděl, že slova jeho pa
dají na skálu, s pukajícím srdcem po dvakráte opustil vlast
svou, obával se, že bude musit jednou počty klásti před soudnou
\. stolicí boží ze všech těch zločinů, které v lidu jemu svěřeném se
dály. Pláč lidu a prosby knížete jakož i rozkaz papežův po dva
kráte přivedly ho nazpět, s obnovenou horlivostí pracoval náš
Vojtěch na vinici Páně, celé Čechy, Moravu, Slezsko i Polsko
procestoval všude konaje úřad apoštolský i do Uher přišel a po
křtil syna knížete Gejzy,"budoucího krále uherského sv. těpána.
[leho smrt.] Když ale zuřiví Vršovci sv. biskupovi znova po
čali ztrpčovati život jeho, když i chrám sv. jiří na hradě praž
ském poskvrněn jest krví ženy, kterou vášnivci ti na místě sv.
zavraždili, když i jemu hrozili vraždou,
konečně nejvěrnější

přítel.-jeho zbožný kníže Boleslav II. ná e zemřela namísto
něhonásledoval nezdárný Syn jeho Boleslav Ryšavý, který oše
memým—vrahům“Vršovcům ještě nadržovaP tu naposled opustil
s pláčem svou rodnou zemi, aby více se do ní nenavrátil — šel
raději k pohanům hledat koruny mučednické, které se mu i do
stalo, an na poli Romove 1. P. 997. od pohanů sedmi oštěpy
proboden byl a apoštolský život svůj dokonal.
[Posmrtnáúcta.] Byl to život věru plný strasti, utrpení, pro
následování a nevděku, jehož zakoušel světec náš. A hle, nejmi
lejší! jako bez vůle boží ani vlas nepadá s hlavy naší, tak ne
stalo se bez vůle boží. že sv. Vojtěch tak bolestný kříž nésti
musnl po celý život svůj. Pronásledování. nevděk a potupu snášel
Vojtěch za živa za svou lásku a právě to pomohlo víře křesťan
ské nesmírně.
Když přišla do Čech zpráva o mučednické smrti jeho, ozval
se po celé zemi výkřik bolesti, i zuřiví vášnivci lekli se zprávy té
— Čechové se naučili vážiti si svého Vojtěcha až po smrti jeho
a když kníže Břetislav I. u veliké slávě přenesl tělojeho z Polska
do Prahy, počali Čechové putovati ku hrobu jeho a ctíti sv. Voj
těcha co mučedníka božího, dědice a ochránce země české, tak
že naplnilo se na něm slovo žalmisty Páně: »V památce bude
spravedlivý.:
[Wm, kterou hlásal.] Ano, v památce nesmrtelné zůstane sv.
“Vojtěch ato nejen v národě českém, ale i u Poláků & Uhrů, ob
zvláště ale máme právo i povinnost ctíti muže tobo apoštolského

— 39,8 —

my Čechové, že byl naším rodákem, že byl jedním z prvních pa
stýřů církve boží u nás — že byl pěstitelem horlivým toho ná
boženství, které předkům našim přineslo požehnání nesmírné.
Ukážu vám, nejmilejší, to světlo. které rozsvíceno bylo ve vlasti
naší působením sv. Vojtěcha. Na tři věci veledůležité posvítila
praotcům našim sv. víra křesťanská, tři otázky závažné zodpově
děía jim a ty jsou:
1. Odkud je člověk.
2. Proč je na světě.
3. Kam jde — jaký je cíl jeho konečný.

Pojednání.
[Ta víra nás učí, odkud jsme.] 1. Přepodivné báje vymyslil rozum

starých pohanů, hledaje odkud je člověk, jaký byl první počátek
člověčenstva.
Ze člověk na světě nebyl od věčnosti, to snadno uhodli, že
i svět počátek měl, i toho se domyslili, ale k otázce: odkud je
člověk? odpověděti .nedovedli leč smyšlenými báiemi. A přece je

to otázka důležitá, které každé dítě klade sobě. Odpověď krátkou.
jasnou a určitou dává k otázce této víra sv. křesťanská: Odkud
je člověk? — Od Boha. »Pokolení boží jsme,: dí Písmo sv.
[Ismeod Boha] Vznešené to učenílČíověk je tvor boží, králem
a panovníkem celé země učinil jej Hospodin, a proto dal mu duši
nesmrtelnou, kterou k obrazu a podobenství svému stvořil. jsme li
ale rozumní tvorové boží, pak ještě více jsme: synové a dcery
boží a můžeme, smíme, ba máme nazývati Boha svým Otcem —
ó jaká to milost nejmilejší! Když můžeme ku Tvůrci svému vo
lati tím krásným, blaženým slovem: »Otče náš!a Ježíš Kristus
vtělený Syn boží naučil nás modliti se takto.
[Bůh jest náš otec_]Před Kristem nemodlívali se lidé slovy těmi,

poněvadž bloudili v temnostech pohanských, zapomněli na vzne—
šený původ svůj, rukama svýma dělali sobě mrtvé modly a sklá
něli kolenou svých před nimi a hanobili na sobě obraz boží. Te
prve když Syn boží stal se dle těla naším bratrem. když na Kal
varii svou krví obmyl člověčenstvo hříšné, když svým vzkříšením
přemohl smrt i peklo, vymohl nám opět ztracené právo synovství
božího a od té doby opakují po 19 set let ústa millionů a mil
lionů slova Páně: »Otče náš. i slova, která neustále hlásají nám.
že z Boha jsme, že Bůh je opět otcem naším a my všickni ve
spolek bratří a sestry.
[Proto se máme milovati, jako bratři a sestry.] Málo slov. ale kdyby

podle nich všickni žili, ó jak jinak vypadala by země našel My
sleme si, nejmilejší, že by všickni lidé modlíce se denně :Otče
náš: pamatovali toho, že jsme všickni dítky jednoho Otce na ne
besích a zachovávali sv. zákon Spasitele našeho: »Miíujte se ve
spolek., ano, mysleme si, že by ta láska nebeská, kterou hlásal
Bůh lásky věčné Ježíš Kristus, pronikala celé obce, země, národy,
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celé člověčenstvo — co by byla země? Byla by rájem, pak by
byla královstvím božím na zemi.
[Nedostáváse té lásky.] A zatím je země naše údolím slzavým,
kde strast a bída ruce sobě podávají ,a ztrpčují člověku celý život,
a kdo toho příčinou? Snad Bůh? O ten dobrotivý Tvůrce ne—
stvořil člověka proto, aby v soužení a strasti ubohý život svůj trávil,
ne, nejmilejší! Bůh není příčinou toho, že země naše je údolím slzí,
on stvořil člověku ráj, ale člověk sám obrátil ráj ten v místo soužení
a činí to posud, poněvadž zapomíná na to, že Bůh je Otcem naším
a my jeho dítkami. »Milujte se vespolek !: volá Kristus ]ežíš, ale svět
bez Krista volá: »Pronásledujte, nenáviďte se vespolek.. »Cu ne—
chceš, aby jiní činili tobě, ani ty nečiň jim,< napomíná Pán, ale
svět zvrhlý v pravý opak zvracuje slovo Páně volaje: »Právě to
čiň každému, co nechceš, aby tobě stalo se.< »Blahoslavení mi
losrdní,c hlásá Pán, ale svět má názory zcela jiné které znějí:
»Blahoslavení, kdož mají hodně statků, ať už dosáhli jich jakým
koli způsobem, a nestarají se oto, jestliže vedle nich bližní hladem
umírá a krvavé slzy prolévá, a tak je naše země skutečným údolím
slzavým, poněvadž láska k bližnímu stala se na ní cizinkou.
[Pokrok nic nepomáhá ku štěstí.] 0 nemylme se, nejmilejší! Usta

vičně slýcháme, že prý svět neustále pokračuje, že lidstvo stává se
vždy vzdělanějším, a to v jednom směru ovšem pravda a
ono nám to neSmírně lichotí, tak že samolibost naše pohrdavě,
přes ramena dívá se na staré uplynulé časy a ty dobrácké pra
otce naše — ale nemylme se nejmilejší! Souchotiny taképokračuií
až to dojde s člověkem tak daleko, že už nemůže více dýchat.
A těmto pokračujícím souchotinám podobají se mnozí lidé, po
kračují, ale ne v dobrém, nýbrž zlém.
[To dokazuje zkušenost.] Či nemluvím pravdu? Kdy slýchati
bylo o tolikerých vraždách a samovrazích jako za dnů našich. Co
nevystěhovala se z mnohých rodin a obcí láska a svornost, či
bylo na světě někdy tolik podvodníků, šejdířů a nactiutrhačů
jako právě nyní? Co by tomu řekli ti naši slavní, poctivíazbožní
předkové — a my můžeme s hrdostí vzpomínati na předky své
— co by tomu asi řekli, kdyby nyní povstali z hrobů svých a
viděli na př., že na mnohých místech ti jejich potomci iposvátnou
dobu postní, které oni vysoce sobě vážili, rozličným způsobem
znesvěcují a takto sami tupí a hanobí svou víru, která jim to
zakazuje?
A co tomu říci máme, když na př. letos v jediné noci novo
roční v jednom, ovšem velikém městě našem stala se jedna
vražda, dvě smrtelná poranění, několik loupežných přepadnutí.
i nemusíme vyznati, že je to obraz hrozný a. smutný, ale tak
to býti musí, nejmilejší, a bude ještě hůře, jestliže jako posud
budou se podkopávati základy společnosti lidské, totiž zásady ná
boženské.
[Základemblaha jest víra.] Kde dům se podkopává, tam dostá
vají zdi rhliny a pukliny, a podpírejte si dům ten jak chcete,
budete-li ho podkopávati dále, sboří se vám na hromadu. Jediným
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pevným základem trvání národů je náboženství, které hlásá nám,
že z Boha jsme a že láska má panovati mezi námi. Tak věřili
naši předkové po 1000 let a nyní bude chtít leckterý nedouk
vyhlašovati všecko za pověru a tmářství a hlásati ten neskončeně
veliký babylonský nesmysl, že člověk prý pochází z něiakého
předpotopního bahna aneb od jakéhosi lesního čtvernožce — že
člověk je beztoho také jenom jakési krotké zvíře bez duše ne
smrtelné— nuže, je—lito pravda, pak ovšem musí člověk zase do
toho bahna se potopit a stát se podobným divoké zvěři. Ti lidé,
kteří náboženství křesťanské vydávají za pověru atmářství, mluví
tak. jakoby všickni naši praotcové, všickni ti naši čeští králové a
hrdinové, všickni učenci a spisovatelé, kteří věřili v Krista ježíše
— ba celý národ český po celých tisíc let byli bývali samí hlu
páci a tmáři — je to možno, je to rozumno?
[Jen víra jest člověka důstojna.] co je. mojí nejmilejší,
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co je blud? Co je vznešené a lidské: Že člověk pochází od Boha,
aneb od zvířete? Co je důstojno hlásat, že jsme tvorové rozumní
a máme duši nesmrtelnou, aneb že je člověk pouhé zdokonalené
zvíře? Víra křesťanská jediná hlásá učení člověka důstojné, je to
vznešená perla a perlu tu nepochopí ovšem sprosták a sur0vec,
jaký div tedy, že šlape ji do bláta.
Zůstaňme nejmilejší! při tom učení, které jediné je člověka
důstojno, které praotcům našim hlásal náš sv. Vojtěch a které
zní: »Pokolení boží jsme.: Jsme synové Otce na nebesích, máme
duši nesmrtelnou, jsme vespolek bratří a sestry a proto máme
vespolek lásku míti k sobě.
[Proč jsme na světě.] 2. DrUbá důležitá otázkal kníž předkům
našim odpověděla víra, již hlásal sv. Vojtěch, zní: Proč jsme na
světě? Co zde máme činiti? Člověk se rodí, roste, stárne a umírá
— proč je vlastně na světě?
Má snad pouze živit a napájet své tělo, starat se o chléb
vezdejší, při tom snášet celou řadu bídy, strastí, soužení, nemocí
a konečně ten bídný život vezdejší ukončit ještě bídnější smrtí ?
Nikoli nejmilejší! víra sv. křesťanská mnohem vznešenčjší klade
životu našemu úlohu. »Hledeite nejprve království božího a spra
vedlnosti jeho,: volá Pán a Spasitel náš. Víra sv. učí nás, že celý
život náš pozemský je pouze předsíní života budoucího, že je
školou, v níž připravovati se máme v občany budoucího králov
ství Kristova na nebesích. že je žebříkem, po jehožto stupních
máme v dokonalosti vystupovati výš a výše.
'[Abychom si zasloužilinebe] Víra SV. učí nás ÍCdy, že krátký a

bídný náš život pozemský má cenu nesmírnou pro nás — vždyt
tímto krátkým, bídným životem máme si koupiti celou blaženou
věčnost. Kdo na dalekou cestu se ubírá, ohlédá se po věrném
průvodci a tak i nám postaral se Pán o průvodce, dal nám jej
vsvé církvi, která je naším andělem strážným, která neustále na
pomlná nás, abychom nezapomněli toho. proč vlastně na světě
jsme, která ukazuje nám tu královskou cestu sv. kříže, po níž pře
dešel nás Pán a Spasitel náš, a která vede k cíli našemu.
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[Víra nám ktomu pomáhá] Již u kolébky naší stála církev
svatá a na křtu svatém přijala nás za dědice království božího,
věnem slíbila nám život věčný a do vínku dala nám víru.
Ústy rodičů křesťanských učitelů iduchovních správců zasévá
již do útlého srdce dítek seménka víry a ušlechtilých ctnostía při
sv. biřmování dala nám sílu Ducha sv, abychom víru sv. mohli
po celý život vyznávati a dle ní ižíti. Když klesáme, zdvihá nás,
když klopýtáme, podporou nám jest a když nepřítel duše naší
poranil nás ranami smrtelnými, totiž těžkými hříchy, tu církev
sv. hledá nás a v svátosti sv. pokání hojí balsámem milosti boží
rány naše, omývá se srdce našeho skvrny-hříchů — žádného od
sebe nezapuzuje jako Kristus nezapudil ani Zachea, ani Petra,
Magdalenu ani lotra na kříži.
Ona chlebem andělským, mannou nebeskou sytí duše naše
v svátosti nejsvětější, kde Kristus přichází k nám příbytek béře
v srdci našem, co nejúžeji spojuje se s námi, aby pomohl nám
kráčeti po té královské cestě, kterou on vyšlapal námakterá vede
k Bohu. Takto udržuje a pěstuje v nás svými svátostmi církev
sv. život milosti Kristovy a aby povzbudila nás, ukazuje nám na
nesčíslný počet oslavených a svatých bratří našich, abychom v je
jich životě jako v zrcadle zhlíželi se, podle jejich příkladu vedli
život ctnostný, bohumilý
nezapomínejte tedy, nejmilejší, v trudu prací, starostí a
a namáhání života vezdejšího, proč na svět poslal nás Pán akdvž
v potu tváří svých dobýváš sobě ty křesťane chléb svůj vezdejší.
aby nelačnělo tělo tvé, pros Pána, aby nedal lačněti ani
duši tvé, užívej života tohoto trampotného a bídného tak, abys
získal jednou života lepšího.
[Který jest náš cíl.] 3. Ano, to je třetí důležitá otázka — kam
jdeme, jaký je konečný cíl náš — co bude s námi po smrti?
Hustá rouška zastírá nám budoucnost naši a žádný smrtelník tě
lesným okem svým nepronikl ještě roušku tu. Uloženo jest všem
lidem jednou umříti, praví Písmo sv. 3 co bude potomPKdo nám
odpověď dá k otázce té? Nevěra nám ji nedá — ona odpověděla
k otázce první! odkud je člověk — babylonským nesmyslem —
k otázce druhé. proč na světě jsme, odpověděla slovy člo
věka nedůstojnými a k otázce třetí: kam jdeme
co stane se
s námi po smrti, neodpovídá nic aneb odpovídá, že pak nebude
nic, -— tedy hrozné, prázdné nic — tedy zahyne iduše naše
s tělem na vždy tak jako to zvíře?
[Naše svědomí nám to praví,] Tedy jeden z nás se narodí na
lůžku knížecím a tone po celý život v pohodlí. rozkoši, nohama
šlape ctnost, utiskuje své bližní — rouhá se Bohu svým životem
a druhý se narodil v chatrči a život jeho je jeden řetěz utrpení,
bídy, strasti, ale i v té bídě uchová si víruactnost, ati oba mají
míti stejný konec, stejný los který se nazývá »niCcPTedy Eleazar
stařec a pohan Antioch, jan Křtitel, Herodes, Petr a Kaifáš — tí
millionové sv. mučedníků, kteří za Kristem Ježíšem položili svůj
život i jejich katanští soudcové a mučitelové ——ti všickni mají
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dostati stejný podíl — stejný konec. jakým by to byl Bohem
ten Stvořitel náš, nejmilejší, ne. tu by přestal Bohem býti, po
něvadž by nebyl spravedlivým! Náš cit lidský, naše svědomí ,se
třese a chvěje, když vidíme, jak na světě člověk často poctivý,
spravedlivý a ctnostný je pronásledován a trpí a vedle něho lec
který podvodník a šibal a nemrava si jen hoví v samém štěstí
— a to jsme my lidé, kteří žádáme spravedlnost a Bůh náš věčný
a svatý ten by měl lhostejně k tomu přihljžeti, ten by měl ctnost
i nepravost stejným losem podíletiř
[Cílem je odplata po smrti.] Uloženo jest všem lidem umřítí, dí '

Písmo sv., ale dokládá hned na to: »po tom přijde soud.: Aj, za.
tu roušku smrti svíti nám tedy víra naše svatá, která uči nás, že
duše naše je nesmrtelná a že k Bohu má přijíti, aby radovala se
s ním jednou na věky. To je tedy ten konečný cíl náš, tamjdeme
všichni, ač tam všichni nepřijdou — od Boha je člověk, k Bohu
má zase jednou přijíti, aby v království jeho věčném u blaženosti
žil na věky!
[Tato víra lidstvo chrání a povznáší.] Tu máte

tedy, nejmilejší,

odpověd k těm třem otázkám: odkud jsme, proč na světě jsme a
a kam jdeme — tu máte odpověď, kterou dává víra a odpověď,
kterou dává nevěra. A nyní sud'te sami, kde je světlo a kde je
tma — tam kde odpovídá se nám: Z Boha jsme, pro Boha a
v Bohu žíti máme a k Bohu přijíti máme, či tam kde odpovídá
se nám slovy věru bahnitými, že člověk z bahna je, do bahna se
ponořiti má a v niveč se rozpadne?
Jediná víra sv. povznáší člověka, nevěra ho snižuje a kdyby
dobrotivý Bůh uznal za dobré některému národu zaslepiti srdce
a vzíti mu víru sv., poněvadž pokladu toho nehoden jest — pak
nechtěl bych žíti v tom národě. Francouzský filosof Voltaire, který
kousavým a zuřivým způsobem jako šílený tupil Krista a církev
jeho, pravil jednou, že by nechtěl býti králem nad 500 rolníky,
kteří by byli neznabohové; a jak by vypadal celý národ, který
by zahodil víru, jak by vypadal celý národ bez náboženství, které
i u nás nyní podle té nejnovější módy rozličným způsobem od
leckterěho nedouka se tupí ; to nám ukázala před třiceti šesti
roky Paříž, kterou neznabožská cháska proměnila v hromadu rumu
a v peleš sodomskou.
[Bud'mevěrni víře.]A proto zůstaňme nejmilejšllvěrnými našim
sv. patronům, buďme hodni památky jejich, zachovejme si ta slova,
která apoštolský náš krajan sv Vojtěch hlásal našim předkům,
abychom byli živými ratolestmi na tom vinném kmenu, jimž jest
Kristus Ježíš. a Pán nebeský odmění zajisté naši víru a ctnost
jednou životem blaženým v království svém na věčnosti. Amen.
1“František Elert.
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Promluva před prvním sv. přijímáním.*)
Milé dítky! Když Pán Ježíš naposledy před svou smrtí do
]erusalema se ubíral, nešel pěšky, ale konal slavný vjezd ze ve
likém průvodu. Chtěl se obyvatelům města ]erusalema Zjeviti neb
ukázati jako jejich Mesiáš, to jest jejich Vykupitel aneb Spasitel
a jako jejich král. Proto nekráěel pěšky, ale jel, ovšem zcela po
korně, na oslátku. Vjerusalemě sešlo se tenkráte na svátky veliko
noční veliké množství lidí; byli tam poutníci ze všech končin
Světa. Mezi nimi roznesla se zvěst, že Pán ježíš Lazara z mrtvých
vzkřísil. Když tedy slyšeli, že sám Pán ]ežíš přichází, vyšli mu
u velikém počtu vstříc, chtějíce ho jako krále uvítati. Proto nesli
v rukou ratolesti palmové a olivové; někteří z nich prostírali před
ním roucha svá na cestu, kudy se ubíral; jiní sekali ratolesti se
stromů a metali je na cestu Zástupové pak, kteří napřed šli i ti,
kteří vzadu byli. volali: »Hosanna Synu Davidovu; požehnaný
král israelský! Hosanna na výsostechk
Když Pán Ježíš do města přijel, přinášeli mu ze všech stran
nemocné, slepé a kulhavé, i uzdravoval je. Vidouce to dítky, po
čaly znova radostně volati: »Hosanna Synu Davidovulc To však
se nelíbilo závistivým fariseům; rozhněvali se proto náramně a
řekli ježíšovi: »Slyšíš-li, co tyto praví Pc ježíš pak odpověděl
jim: »I ovšem, že slyším. Což jste nikdy nečetli: Z úst nemluv
ňátek a maličkých připravil jsi, ó Bože, sobě chváluřc Těmi slovy
chtěl Pán Ježíš říci, že jeho nebeskému Otci a jemu samému
chvála z úst dětských zvláště milá jest
Dnes, míle' dítky, slaví Pán řešíš i k vám svůj vjezd. Po
važte, kdo to jest! Není jen Synem Davidovým, není jen potom—
kem k-rále Davida, nýbrž Synem božím, Bohem samým, pánem a
králem celého světa! Neukazuje se vám však ve své slávěaveleb
nosti. Když se do Jerusalema ubíral, jel zcela prostě a pokorně
na oslátku, aby všichni k němu důvěru měli. K vám přichází ve
způsobě ještě prostější, ukrývá se ve svaté hostii, abyste se ho
nebáli, ale s důvěrou vstříc mu vyšli. Ano, důvěřujte mu; vždyt
přichází k vám pln lásky! Když do jerusalema vešel, uzdravoval
různé nemocné; přicházeje k vám, chce nemoci vaší duše uzdra
viti, vaši duši od hříchů očistiti, vám pomoci, abyste mohly chyby
své odložiti, chce vám velikou lásku k němu propůjčiti, abyste nikdy
více nehřešily, ale spaseny byly. jen proto přichází, aby vám
mnohé, mnohé milosti a život věčný darovall Proto se ho nebojte,
jděte k němu se srdcem důvěry plným. Vyjděte mu vstříc s m
*) Obě následující promluvy jsou volným překladem z Pichlerových
katechesi (1908, III. dil str. 186 a násl.), o nichž na „jiném místě tohoto časo
pisu současné zmínka se děje. Pichler zastává náhledu, že obnovení křest
“niho slibu vhodnčjz'odpoledne v den prvního sv přijímání vykonati lze, a to
proto, aby děti nebyly ráno delšími pobožnostmi unaveny, a že hořící svíce
jejich pozornost rozptylují; též by se mohlo státi nějaké neštěstí, když děti
k stolu Páně s hořícími svícemi přiklekají. Obnovuji-li děti křestní slib od—

0 : enou.nepřekážejí svíce tak mnoho a upomínají na svíci při křtu sv.
pggzcšnc,
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dosti, s plesánz'm/ Zvolejte v srdci svém tak jako dítky jerusalemské:
»Hosanna Synu Davidovul Hosanna Synu božímu, který k nám
přichází!: Obyvatelé jerusalemští prostírali před Pánem Ježíšem
roucha svá a metali ratolesti na cestu. Vy pečujteg to, abyste
srdce své velmi pěkně ctnostmi vyzdobily! A jako Pán Ježíš zra
dostného plesání dětí jerusalemských se zaradoval, podobněiz vaší
radosti, z vaší lásky, z vaší úcty se potěší.
Za několik dní po slavnému vjezdu Pána Ježíše do Jerusa
lema přihodilo se cos velice smutného: Tentýž Ježíš byl před
soud postaven, křivě obžalován a lid velekněžími a zákoníky
poštvaný křičel: »Ukřižuj ho, ukřižuj hola Mezi těmi, kdož nyní
volali: »Ukřižuj ho!: byli i někteří, kteří před nedávnem jásali:
»Hosanna Synu Davidovulc Ú jak odporná jest tato nestálost :;

nevěra!
Milé dítky! Jak smutné by bylo, kdybyste v té nestálosti
a nevěře židy následovaly! A kdy byste se jim podobaly? Tehdy,

kdybyste se jediného těžkého hříchu zase dopustily. V Písmě sv.
je napsáno, že kdo těžce hřeší, znova Pána Ježíše křižují. Pro
hříchy lidské musil Spasitel umříti; kdo však opět a opět hřeší,
ten tak jedná, jako kdyby Pána- Ježíše znova křižovati chtěl. Kdo
z vás, milé dítky, chtěl by znova Spasitele křižovatiř Zajisté nikdo!
Jistě všechny máte tento svatý úmysl, toto opravdové předsevzetí;
nedejte se v něm ničím zviklati. Až k vám milý Spasitel váš ve
sv. přijímání sestoupí, řekněte mu. že od nynějška jen jemu zcela
náležeti chcete. a že ho nikdy. nikdy ani jediným těžkým hříchem
nepohněváte Nejvíce ho proste o tu milost, aby nepřipustil, óyste
opět do hříchu upadly. Otu milost opět a opět proste, Pána
Ježíše v nejsvětějši svátosti oltářní časro navštěvujte a vroucně
k němu se modíete, by vás neopouštěl. Kdykoli k stolu Páně
přistoupíte, čiňte tak rády a přijímejte vždy Tělo Páně zbožně a
hodně; budete-li tak činiti, splní zajisté Pán Ježíš svůj slib, který
učinil pravě: >Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá
a já v něma. »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v den nejposlednějšíc. Dnešní radost vaše bude
začátkem a předtuchou věčné radosti a dnešní sv. přijímání bude
zárukou (rukojemstvím) věčné blaženosti. Amen
R. S.

Odpoledne v den prvního sv. přijímání před

obnovením křestního slibu

Milé dítky! Dnes záříte radostí a štěstím a to právem;
vždyt dnes vám daroval Pán Ježíš to nejkrásnější a to největší
co má, totiž sebe samého. Za ten dar, který jest tak drahocenný,
že to ani vypověděti nelze, jste Spasitelz' vděčností povinny. Za
jisté jste se mu dnes ráno cele oddaly a obětovaly; abyste ale
nezapomněly, že náležíte Pánu Ježíši, a abyste ve své dobré vůli
ještě více posilněny byly, máte mu nyní ještě jednou společně a
slavně věrnost přislíbiti.
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Tuto věrnost jste mu již jednou přislíbily. Dříve než jste
byly pokřtěný, slíóíly jste ústy svých kmotrů, že se odříkáte ďábla
i světa, t. j. zlých lidí, a že se jich nechcete přidržeti, ani kdyby
vám všecku rozkoš a všecku pýchu nabízeli. Slíbily jste, že chcete
vždy tomu věřiti, čemu Ježíš Kristus učil a čemu nyní církev učí,
slíbily jste, že vždy chcete býti poslušnými dětmi své matky, sv
církve římsko-lzatolické. Tento slib máte nyní slavně obnoviti',
abyste naň nikdy v celém svém životě nezapomněly.
Na znamení toho, co jste Pánu Ježíši slíbily, vložil kněz při
křtu sv. na hlavu vaši bílé roucho a napomínal vás. abyste je bez
poskvrny donesly až před soudnou stolici boží. Víte již, co tím
bílým rouchem se naznačuje. Bílé roucho jest odznakem duševní
čistoty a nevinnosti, která vám zároveň s milostí boží posvěcující
udělena byla. Kněz vám podal též hořící svíci a napomínal, aby
ve vás světlo víry vždy svítilo a oheň „lásky vždy planul, až by
vás Spasitel k nebeské hostině svatební povolal. Neboť jenom ti
vejdou do nebeské síně hodovní, kteří svíce světlem vírya ohněm
lásky planoucí mají.
Dnes, milé dítky, opět máte.bílé šaty, bělostná roucha-, ně
které máte je na těle, všickni ale na duši. Vaše duše jest dnes
tak čista a nevinna. že celé nebes radostí na vás patří. Ú zacha
vejte to bíle"roucha své duše vždy bez poskvrny! Přijdou doby.
kdy ďábel a svět vás budou pokoušeti, aby vás o ně oloupili!
1 ve vás samých probudí se zlé žádosti. o kéž byste v dobách
pokušení byly pevny, statečný, kéž byste vždy svůdcům řekly:
.Chci bílé roucho bez poskvrny zachovati, až Pán Ježíš k soudu
přijde!
Držíte v rukou hořící svíce a to právem. Vždyť v srdcích
vašich plane světlo živé víry v Ježíše Krista, v srdcích vašich hárá
(hoří) oheň lásky k němu. Napomínám vás opět: »Nedejte tomu
světlu a tomu ohni ulzamoutz'h Setkáte se s lidmi, kteří váskne
všře sváděti budou, kteří vám víru 'v Ježíše Krista ze srdcí rváti
budou.
kéž byste byly vždy statečny, kéž byste jim řekly :
»Chci světlo víry v Ježíše Krista, oheň lásky k němu věrně za
chovati až do smrtilc
Nezapomeňte, co dnes Pánu Ježíši slibujete. Nezapomeňte,
co bílé roucho a hořící svíce znamená!
Přijde, milé dítky, přijde jistě hodina smrti ; přijde snad Spíše,
než se nadějete. Té hodiny skoro všickni lidé se obávají. Budete-li
ale v hodině. té bílé roucho na duši své míti, zachováte-li ne
vinnost bez poskvrny, bude-li světlo víry a oheň lásky v srdcích
vašich planouti. o'jak krásná, jak šťastná bude hodina smrtz'vašíl
Bude hodina ta jenom přechodem do nebeské slávy, do věčné
radosti.
Nuže, učiňte ten slib, a proste při sv. požehnání milého Spa
sitele, který ve sv. hostii v monstranci se ukrývá, aby vaše před
sevzetí, váš slib požehnal, byste slib ten dodržeti, v slově státi
mohly. Proste ho. aby vás dnes mocně požehnal na celou dobu
vašeho života. A po požehnání poroučejte se v ochranu Rodičky

boží a vzývejte ji, aby svou mocnou přímluvou vám vymohla,
byste věrnost Pánu Ježíši až do smrti zachovaly.
A nyní říkejte společně se mnou: . . . (obnovení křestního
slibu, velký katechismus, str. 209., přídavku č. 24.).

Rakousko v soukromí a na venek. *)
Řeč veled. pána P. Viktora Kolba, T. 1.. proslavená při 36. valné hromadě

katolického lidového spolku pro feI-řorrií
oži Rakousvainci,

dne 25.února 1908.

Rakousko zemi bohatou a krásnou.
Velectěné shromáždění!

Krásná je ta země, kterou nazýváme svou vlastí, krásná
i bohatá ta naše říše rakouská. Tak bohata dary přírody, jako
sotva která jiná na zemi.
Bohata lesy a hvozdy, lukamiižírnými poli, uhelnými i rud
nými doly, jež chová ve svých útrobách; bohata rozsáhlými sice
pastvinami. ale též úrodnými vinicemi; má hojnost velikých prů
myslových závodů a továren, má nedostižné léčivé prameny
v lázních, jichž vyhledává celý svět, má zkvétající orbu, slyne
ušlechtilým chovem dobytka — opravdu Rakousko jest zem
bohatou.
Než Rakousko jest též zemí nevystižně krásnou: krásné jsou
ty tmavé lesy v Rudohoří a v Sudetách, roztomilý jest však též
i lesík vídeňský; krásná jsou romantická jezera hornorakouská,
svou krásu mají však též mohutní velikáni alpští s bílými, ledem
a sněhem pokrytými hlavami právě tak, jako pilované hory Do
lomitů; jak obrázky pěkná jsou též alpská údolí v Tyrolsku
a Solnohradsku; krásné jsou břehy majestátního Dunaje, ale má
svou krásu i malebný tok divoké Adiže, Drávy a Sávy. A jak
čarokrásná kouzla ukrývají podzemní obrovské prostory jeskyně
postojenské. jeskyně sv. Canziana aneb modré jeskyně na ostrůvku
Busi! Jak úchvatným dojmem působí širé a dálné sinavé mořel
Jaký to ráj ve stínu kvetoucích citronů a oranžovníků, oliva dat
lovníků na ostrovech dalmatských aneb na ostrově Kresu (Cherso),
vhájích myrtových, nad nimiž krouží orlové! Opravdu Rakousko
jest krámě!
Ve všech krajích pozdravuji nás výstavné dvorce, čistéa lepé
vesnice. průmyslová města a místa a s výšin mile nám kynou
bělostné kostely a kapličky; ve velikých, historicky památných
městech důstojně řadí se skvostné budovy novověkékúctyhodným
") Redakce >Rádce Duchovníhoc se odhodlala v překladu přinášeti
znamenitě časové řeči apologetické. Z nich může důst. duchovenstvo mnohe
stati jak na kazatelně tak i v přednáškách spolkových užiti. V této řeči
upozorňujeme zvláště na odstavec: _7ake' ndrledky z toho Majdou? Kdo má
zájem na tomto vyhlazovacím bojí)
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památníkům slavné minulosti. Opravdu Rakousko jest z' bohaté
z' krámě !
A jak bodeý ten lid, který ve všech těch požehnaných,
krásných zemích přebývá!
Zdravý a silný; pracovitý a pokročilý; pro vše dobré
a krásné nadšený; přitom skromný, dobrácky srdečně veselý a tyto
vlastnosti jsou milou známkou každého Rakušana v celém světě.
A těmto národům v jasném lesku jubilejních démantových
korun vládne vznešený císar, mocnář, jenž štěstí svých poddaných
pokládá za největší blaho svého otcovského srdce jenž zasypáván
j:st projevy lásky svých národů; zatím co celý svět se chvěje
a děsí hrůzných attentátů na korunované hlavy jinde páchaných,
náš panovník směle s knížetem virtemberským Eberhartem říci
může: >Iv nejhlubších hvozdech mohu hlavu klidněabezstarostně
položiti v klín kterémukoli z mých poddaných. <<
Dobrotivá prozřetelnost boží v Rakousku skutečně vše spo—
jila. co může pozemské štěstí založiti. co může ráj ze země učiniti.
Staré a četné jásavé písně opěvají Rakousko a jeho země. Ne
poslední z nich jest česká národní hymna, ježonaší vlasti praví:
»Zemský raj/' to na pohled !c

Při tom všem není Rakousko šťastno; proč?
A přece, velectěné shromáždění, rmumý obraz rozdrobenosti
a nespokojenosti skýtá nám tato nejkrásnější ze všech říší; náro
dové tuto říši obývající jsou nespokojeni spřítomnostíasúzkostí,
ba s malomyslností hledí v budoucnost. Starý lesk slavné této
říše nápadně pobledl a citelných ponížení dostalo se nám s do
statek. Pauperismus, ochuzování širokých vrstev lidových, denně
se vzmáhá, a v tisících stěhují se děti této říše za moře. Odkud
tyto neblahé poměry v říši Bohem tak požehnané, mezi národy
tak šlechetnými, zavlády panovníka tak dobrotivého, ba otcovského ?
Tajemství zloby jest to, jež kdosi pojmenoval »kladi'uem
lo'že zednářské na trůně Habsburkůc.
Táž lóže která v Portugalsku a Španělsku řádí, která v Italii
a Francii panuje. která Brasilii proniká vrhla se nyní vší silou
na Rakousko, aby vyhlazující boj proti církvi katolické vedený
dobojovala. Rakousko, poslední a jediná katolická velmocna zemi,
má býti zničeno. Tak přejí si nepřátelé; pak teprve bude vykonán
rozkaz, jejž vydal Voltaire slovy: »écrasez llinfamec, zničte tu
hanebnz'cz',zničte církev katolickou ! Rakousko má býti ztroskotáno,
aby církev mohla býti zničena. Díváme-ii se 5 tohoto hlediska
na události naší doby, shrůzou chápeme ovšem příběhy nedávné
minulosti ! děje současné jenom snahy Rakousko zničiti vysvětlují
nám, proč trpí Rakousko nezdravými, tísnivými poměry, proč
všichni jeho národové bez rozdílu trpce si naříkají Lóže zmocnila
se veřejného života 7; naší říši a ohánějíc se perfidnim heslem
»klerz'kalz'smus<< vypovídá

vyhlazovací boj všemu

křesťanskému

životu a snažení v Rakousku, tak že dnes veškeren veřejný žlvot
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v Rakousku jest pravým opakem soukromého života rakouských
státních občanů.

Přání, náhledy a zájmy rakouské veřejnosti jsou v podstat
ných bodech pravým opakem soukromýc/z přání, náhledůa zájmů
obyvatelstva.
Vystupova'nz' na vane/e mělo by v každém státě samo sebou
býti jen ohlasem a přirozeným výrazem soukromých názorů a přání
většiny obyvatelstva právě tak, jako vystupování každého jednot
livce na venek má býti výrazem jeho vnitřní/zo smýšlení. Nelze
si však představiti většího kontrastu, větší protivy, než jaká jest
mezi Rakouskem, jak na veřejnosti se ukazuje, a soukromým
smýšlením jeho obyvatelstva. Zdá se mi, jakoby silný, zdravý
a ušlechtilý organismus rakouských národů ve veřejném životě
sešněrován byl nějakým kyrysem, brněním, které živoucí údy
pevně obepíná, žíly svírá, srdce tiskne, dechu překáží, hlas dusí,
ruce a nohy ochromuje a veškero života plné obyvatelstvo o ži
votní sílu a mízu olupuje, je bezbranným činí-a — ve zhoubu
vydává. Kristu nepřátelská veřejnost škodí katolickému lidu právě
tak, jako odporná vrstva cizopasných mšic živému stromu.

Veřejné Rakousko potírá Rakousko soukromě.
Nejvnitřnějším životním principem všech národů rakouských
jest katolická vím ; tuto pravdu není možno ani dosti zdůraznitl.
Víra katolická jest v Rakousku domovem od prvních jeho za
čátků, národové rakouští jsou veskrze národy křesťanskými; kře
sťanství přineslo jim vzdělanost, kulturu, a jejich nesmrtelnou
zásluhou bylo křesťanství na západě před sveřepými Turky za
chráněno. Dbajíc zásad křesťanských rozvíjelo se druhdy Rakousko
tak, že slávoui bohatstvím vyniklo. Národové rakouští nemají také
pražádného úmyslu zříci se svého křesťanského rázu, chtě/i kře
sťanskými národy zůstati a vřele litují toho, že křesťanského
smýšlení a křesťanského života ubývá, at se toto ubývání jeví
kdekoliv, a odsuzují a protestují proti útokům na víru a nábo
ženství, at pocházejí od kohokoliv. Tak praví vám, velectěné shro
máždění, missionář, jenž se naučil znáti duši lidu v Rakousku od
severních Čech až k Adrii, jenž u národů rakouských život dle
víry vlastníma očima seznal, o něm na vlastní uši slyšel, a to ne
snad pouze na venkově, ale téžive městech, ba právě ve městech,
která za beznáboženská a náboženství nepřátelská vykřičena byla.
Praví vám to missionář, jenž vídal tisíce věřících kolem kazatelny
se tísniti a ke stolu Páně přiklekati v Teplicích a v Chebu, v Brně a
v Praze, v Inšpruku a v Solnohradě, ve tyrském Hradci a v Lublani,
v Gorici a v Terstu právě tak jako i zde v Linci a to přes
všechen vzteklý řev veřejnosti rakouské; missionář to praví, jenž
v čele 10.000 modlících se mužů putoval ulicemi vídeňskými
do dómu svatoštěpánského. Národové naši jsou křesťanskými
a věřícími národy, jejich myšlení a chtění je řízeno a vedeno
věrou v Boha, zákony božími, jsou přesvědčeni o jistotě života
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posmrtného, vnáboženství hledajíanacházejí svou oporuaútěchu.
Než, bohužel,takovým jest Rakousko jenom v soukromí Rakousko,
jež z millionů jednotlivců se skládá, Rakousko veřejné, Rakousko,
jak na venek se jeví, nejen že není výrazem tohoto přesvědčeni,
této vůle millionů Rakušanů, ale jest diametrálním, pravým jich
opakem.
Toto veřejné Rakousko zapírá, potírá &:pronásleduje to,
čeho soukromé Rakousko v millionech svých obyvatelů se drží,
čeho hájí a na čem trvá. Jako nepřátelská posádka se rozšiřuje
po podmaněné zemi, pcx'lobně rozšířila se tato veřejnost mezi ná
rody rakcuskými a vnucuje podmaněným škrabošku bezbožnosti,
nutí je, aby officielně a z povinnosti přispívali k opatřením, která
se jim hnusí, jež za své nestěstí, za svou záhubu pokládají ; nuti
je, aby svých opravdových zájmů, svých skutečných přání sou
kromou cestou, soukromými obětmi se domáhali, při čemž právě
táž nepřátelská veřejnost činí ustavičně překážky a různé nátisky.
Pozorujme některé příklady. Katoličtí “národové Rakouska
věnují obrovské summy na vysoké školství a jeho rozvoj, vysoké
školy patři tedy křesťanským národům; ale na těchže vysokých
školách jest křesťanství sesměšňova'no a neslýchané tupeno a ne
stačí jen, že křesťanství na nich jest nadobro ignorována, ale ší
lený, zběsilý boj vede se na vysokých školách proti všemu, co
křesťanským se zove. V protestantském Prusku před nedávnem
řekl ministr kultu Halle: » Vyučovací správa je si toho vědoma,
že nestačí vědecké vzděláni pouze podporovati. ale také nutno jest,
křesťanského ra'eu universit ha'jiti.: V Prusku nespokojují se
pouze s tím, aby university měly ráz křesťanský, ale žádají též,
aby toho křesfanske'ho rázu bylo šetřeno. Rakouská veřejnost však
spustila pravý indiánský řev, když před nedávnem jenom zmínka
o tom se stala, aby křesťanský duch na universitách zase za—
vládl; naše university jsou křesťanství uzavřeny, jemu nepřátel

ské; rakouské university staly se barrika'dami, snichž víra v Boha
a v křesťanství se potz'ra'. Chtějí-li miliony rakouských křesťanů
universitu křesťanskou, nechť si ji soukromě na svůj náklad vy
staví a sami o to se postarají, kde k tomu prostředky seženou.
Veřejnost jest křesťanům nepřátelská.
Na našich universitách hrozí katolíku nebezpečí života při
promoci na doktora; v případě Uhde-ové ve Štýrském Hradcz
skutečně se tak stalo. »Chcete-li, vy katolíci rakouští, bez nebez—
pečí života na doktory povýšeni býti, vystavte si sami svoji sou
kromou universitulc
Na našich universitách katolík jen s nebezpečím života může
býti jako host přítomen při promoci na doktora. O tom poučuje
případ Schwechler—ův; »chcete-li, vy katolíci, bez nebezpečí kato
lickému učenci poctu prokázati, vystavte si soukromou univer
situ, kamž vcházeti budete moci beze strachu, zda životem vy
váznetelc
Na našich universitách jest našim studentům rovnocennost
do dneška krajně upírána; chce-li katolické Rakousko universitu,
Rádce duchovní.

27
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kde by katoličtí posluchači nebyli nazýváni »parasity, cizopasníky
na organismu, na těle university, jež nutno setřástic,—jak ušlech
tile pravil c. k. universitní professor Dr. Wahrmund, jenž přednáší
církevní právo (!) — kde by nebyli vydáni pohaně a potupě,
kde by po případě nebyli

z' zabiti ——
jako se bohužel stalo jed

nomu katolickému studentovi ve Styrském Hradci, — nechť si vy
staví svou soukromou universitu!
.
Soukromé katolické Rakousko platí si jednotlivé odborné
professory s tím úmyslem, aby ve svém oboru vynikli; veřejné
Rakousko však ustanoví ku příkladu universitním professorem
církevního práva takového muže, který až pathologickou nená
vistí k církvi plane a slovem i tiskem na církev hanu kydá. Místo
aby právům církve uši/„- dokazuje, že prý ona vlastně žádných
pra'v nemá. Chtějí-li katolíci míti někoho jiného professorem, —
nu, at si založí soukromou universitu!
Katolické Rakousko plati ohromné summy na university,
aby z nich vycházeli úředníci, professoři a lékaři; jak je ,však ve
řejnost vychovává? Vycházejí ze síní učebných aknejdůležitějším
otázkám a zájmům lidu chovají se nepřátelskyanevraživě; »chce
te li míti úředníky a professory, lékaře a soudce, kteří ve všech
nejdůležitějších otázkách s vámi za jedno by byli, vystavte si sou
kromou universitu; možná dost, že se veřejnosti zlíbí absolvované
její posluchače ve veřejných službách ustanovovati, možná však
též že nikolivlc
Soukromé Rakousko jen s hněvem pozoruje velezrádne'snahy
na vysokých školách se šířící a ještě více ve mnohých spolcích
a projevech bující. Veřejnost tyto velezrádné snahy podporuje a
chválí, jejich pořadatele povzbuzuje, jim nadržuje, nevidí žádné
irredenty na jihu, neslyší žádného »Pryč od Rakouska: na se
veru říšel
_ Soukromé Rakousko právem chce míti katolické a vlaste
necké učitele pro své děti, veřejnost však zřizuje učitelské semi
náře a ústavy, k nimž katolický lid jen _svelikou obavou hledí.
Chtějí—li katolíci rakouští míti učitele dle svého přání, necht si
vystaví soukromé učitelské semináře. Soukromé Rakousko chce
míti z dětí katolíky a vlastence, veřejnost ale vysílá athez'stz'cke',
protimonarokicke' učitele i do nejzazších alpských vesniček a přís
nými tresty donucuje rodiče, aby to nejsvětější a nejdražší co
mají, svou krev, své děti, svěřovali zhoubnému jich vlivu, zaka
zuje katolickým dětem znamení kříže, otčenáš, modlitbu »Zdrávas
Mariae. A až takovým způsobem se zničí láska k vlasti, potlačí
víra již v zárodku. až vyjdou ze školy děti bez víry, bez lásky
k Bohu, bez úcty k rodičům, zkažení a nevázaní, pak dosáhne
veřejné Rakousko toho, po čem prahne: nastane konecRakouska,
potom však též — jak o tom sní — zkáza církve.
Táž protiva se jeví při —všechprojevech ve prospěch víry a
proti ní, ve prospěch patriotismu a proti němu. Soukromé Ra
kousko přeje si toho, co náboženství povznáší. co umravňuje,
vlastenecké city utužuje; veřejné Rakousko však pronásleduje ká
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zání a bohoslužby, missie a duchovní cvičení, osvědčování víry a
podporuje každé hnutí proti lásce k vlasti a věrnosti k císaři.
Touž protiva mezi veřejností a soukromým životem vidíme
2“ve mnohých obcích. Tak na př. v Linci bylo veškero obyvatel
stvo plno nadšeni, když tam konána slavná korunovace nepo—
skvrněné Panny Marie; byla to slavnost svého druhu jediná, ne
zapomenutelná. Ale z čeho se soukromý Linec radoval. nad čím
plesal, o tom jen s nechutí slyšel Linec veřejný. Zastupitelstva kato
lických obcíspíše by snad postavila slavnostní bránu nějake'cikánské
bandě, než aby pozdravila nějaké veřejné shromážděni, nějaký sjezd
katolických státních občanů; tak jsou katolíci na venek zastoupeni!
To jsou, velectěné shromáždění, skutečnosti, jež nikdo po—
příti nemůže. To jsou však poměry nezdravé a nepřirozené a snad
v žádné zemi celého světa neodehrávají se s takovou drzosti a
nestydatosti jako u nás. Nezdravé a nepřirozené tyto poměry nás
denně ponižují a my velikost toho ponížení necítíme jen proto,
že ve své dobrotě a trpělivosti přivykli jsme již myšlence, že tak
býti musí a že náprava není možná.
Hottentotz' zůstávají Hottentoty soukromě i veřejně, Turci
jsou Turky soukromě i veřejně; my však jsme soukromě kře—
sťany, ale naše veřejnost jest Kristu nepřátelská; my jsme xsou
kromě císařskými a vlasteneckými, naše veřejnost se však bratříč
kuje se všemi podvratnými živly.

Jaké následky z toho vzejdou?
Nuže, co se stane, bude-li tento nepřirozený stav dále
trvatz'P
1. Především náboženství národů rakouských bude zničeno,
vyhubeno. Budou-li na universitách působiti jenom a výhradně
professoři Kristu nepřátelští, bude-li nucen každý úředník, každý
professor, každý lékař dříve než svou působnost začne, dříve než
se mezi křesťanským lidem usadí, prodělati čtyř- neb pětiletý kurs
zapírdnz' Boha a zlehčování víry, bude-li jako dosud vyznáváni
katolické víry pro naše studentstvo na universitách spojeno s ne—
bezpečím života, budou-li nevěřící a církve nenávidící učitelé.
protináboženským jedem učitelských listů odkojení a záštím k církvi
.naplnění již i útlá srdéčka dětská otravovati, budou-li i na dále
veřejné listy bez přestání a beztrestně veškeren církevní život tu
piri, haněti, blátem pomluv a vymyšlených báchorek smykati, bu
de-li jako se dosud děje — každý kněz za pokrytce vyhlašován:
— pak není záchrana možná, pak musí víra náboženská v Ra
kousku zahynouti. Protikřertanske“ veřejné Rakousko zlmbí :: zničz
.křesfanske' soukromé Rakousko.
2. Co se stane dále? Za druhé : Zakyneme intellektua'lně.
Veřejné Rakousko hlásá a mezi lid hází heslo: »Volnost vědy!

Pod rouškou tohoto lesklého hesla může každé rouhánískathedry
býti hlásáno a přednášeno, dějinné události světové mohou právě
v opačném světle býti vykládány, z badání a výzkumů přírodo

_
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vědeckých nepravé důsledky vyvozovány. Chtěl-li by však někdo
vědy k tomu užití, aby dokázal jsoucnost boží, pravdu a krásu
křes'tanského náboženství, absurdnost materialismu. — dá ho ve
řejné Rakousko do klatby, jako se stalo učenému a slavnému
Hyrtlavi a jiným. Dáti lidstvu volnost vědy jen proto, aby Bůh
mohl býti popírán, odepříti však a potlačiti volnost vědy, když
se jedná o to, aby Bůh mohl býti poznán, — to přece nezna
mená nic jiného, než intellektua'lnz' zkázu lidstva.
.
3. Co se stane ještě? Za třetí: Lz'a' nášzahyne mravně. Sou
kromé Rakousko pečlivě a úzkostlivě střeže svých synů a dcer
před svůdci, považuje svazek manželský za svatý; veřejné Ra
kousko však udílí čestné ceny za básně pornografické, slaví ju
bilea u příležtosti stého provozování nejhrubších, smyslných di
vadelních kusů, podporuje tisíce novin, v nichž plno nástrah, jež
oplývají líčením a velebením neřesti a hříchu, trpí ve výkladcích
obrazy a knihy, jež jsou nebezpečím pro mladé i staré ahroznou
mravní zkázou školní mládeže. Veřejné Rakousko ubíjl mravnost
soukromého Rakouska. Následky se již způsobem úžasným dosta
vují — mravní i fysická hlíza jest to, jež vždy víc a více se šíří,
která jest strašným nebezpečím pro široké vrstvy. Současně však
bují hnusné mravní pokrytectví, jakému není rovno. Totéž ve
řejné Rakousko, jež všechnu nemravnost usilovně rozšiřuje, uměle
se raz/zařc'uje nad pozdravením andělským, proto že v něm při
cházejí slova: »Požehnaný plod života tvého.: Totéž veřejné Ra
kousko, které vztekem kypí, když nemravné obrazy jsou někdy
z výkladů odstraňovány, chce kříž vyhoditi ze škol, protože prý
uráží jemnou mysl dětskou!
_
'
4. Za čtvrté: Stane se jistě, že z' materielně, hmotně zahy
neme. Veřejné Rakousko holduje bohatství, děsí se terrorismu;
soukromé Rakousko, — jež nesestává z millionářů, ale z millionů
pokojných občanských jednotlivců, kteří se štítí užiti na svou
obranu terrorismu, — soukromé Rakousko at se stará jak se
uživí, jak vyjde; a není-li mu možno se uživiti, ať pomýšlí na to,
aby se odsud vystěhovalo a tuto říši opustilo. Odporná jest to
kapitola a nechci se zde o tom šířiti, jak jest stav selský i živ
nostenský vyssáván. Celá říše ozývá se nářky a stížnostmi. Ochu
zování selských i občanských kruhů jde obřími kroky v před.
Veřejnost ale mlčí — a hýří. jak se zachází s majetkem vzemích,
kde lidstvo veškero náboženství se sebe setřáslo, ukazuje Francie.
Říkalit tam: jen proto potřebujeme konfiskaci azabrání církevních
statků, aby se pomohlo dělnému lidu. V Paříži však mohl ne
dávno každý čísti na rozích ulic nalepené plakáty, jichž obsah
zněl: —

Milliarda ztracena!
Na cestě z poslanecké sněmovny do paláce bourbonského*)
ztratila se milliardal
") V tom právě vězí celý vtip; poslanecká sněmovna je umístěna v pa
láci bourbonskěm. Poznámka překladatele.
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28. října 1900 ujištoval a sliboval ministerský předseda
Waldeck Rousseau, že konfiskace majetku řeholí a řádů vynese ,
asi milliardu franků a tato summa že bude tvořitz' základ dělni—
ckého starobní/zo fondu.
Likvidace je dnes úplně provedena, kongregace a řády jsou
rozptýleny, jejich dobročinné a výchovné ústavy pozavírány; ale
dělnické pense starobní? Kde jsou? Ani se o nich páni poslanci
neusnesli, ani jich nepřipravují.
A kde 7'e ta milliardař
1000 millionů, rozumějte dobře: tisíc millionů bylo lidu
slibováno a pouze 9 millionů přijala státní pokladna. Zbytek —
maličkost — 991 million — zpropadl se v rukou tak zvaných
přátel lidu, kteří naplnili pokladny -—ale svél Na starobní pense
dělnictva nepomýšlel z nich nikdo.

Hledá se
poctivý muž, který ze ztracené milliardy nezbohatl.
Dobrá odměna
tomu, kdo ji najde a vrátí těm, jimž po právu náleží.
Tak vypadají ve skutečnosti přátelé lidu a lichotní zaklada
telé státu budoucnosti bez Boha a bez náboženství.
5. Co se stane dále? Za páte: Dynastícke' :: patriotz'oke' city
a smýšlení vymzlez'. Veřejnost protežuje shromáždění a přednost
dává spolkům, jež při svých slavnostech obraz císaře pána ze sálu
odstraňují, utlačule však a špatně nakládá s věrně vlasteneckými
studenty. V dějepisných přednáškách, v knihách žákovských
knihoven lze shledati zřejmé protirakouské tendence. Strany, které
usiltul o rozklad říše, docházejí obliby, stranám však, které věrně
při císaři a říši stojí, činí táž veřejnost všemožné obtíže a nesnáze,
ani terrorismu se neštítíc »Tyhle strany jsou i pro ďábla příliš
špatné: -— tak napsal včera v jistém volebním provolání bývalý
učitel. Veřejné Rakousko vyhání soukromému Rakousku lásku
k vlasti ze srdce Soukromé Rakousko si přeje, aby mládež
v lásce k vlasti byla posilněna, před revolučními choutkami svůdců
lidu varována a o nich včas a náležitě poučována; veřejné Ra
kousko vydává však mládež nepřátelům vlasti, v ruce mužů, již
si přejí a nepokrytě hlásají převrat.
6. Co se stane ještě? Konečně v důsledcích toho všeho, co
až dosud řečeno, vyroste pokolení — ó kéž by to již nebylo
v začátcích — pokolení bez Balm :: bez Krista, pokolení na vlas
podobné lidstvu před příchodem Krista Pána na svět, jak je líčí
sv Pavel v listě svém k Řím. 1, 29 a násl.: »Naplněni jsou vší
nepravosti, zlosti, smz'lstvem, lakomstvz'm, nešleolzetnostz'; plni zd
vz'sti, vraždy, sváru, lsti, šibalstvz'; nadýmačz', utrhačz', Balm ne
návz'dz'cz', lzanlivz', pyšní, nadutz'. vymýšleiíoz' zle' věci, rodičů ne
paslušm', nemoudří, rozpustilz', bez pňvětz'vostz', smluv nedodržujztz',
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bez milosrdenství, kteří neporozuměií, že kdo takove'věcz'činz',hodnz'

jsou smrtí.c

To všechno se stane!

Kdo má zájem na tomto vyhlazovacím boji?
Nyní však, velectěné shromáždění, kladu otázku: Kdo vcelém
světě, kdo v celém Rakousku má zájem na tom, aby se tak stalo,
státi musilo? Komu se tím služba prokazuje? Komu na tom tak
mnoho záleží, že s takovou vytrvalostí k těm cílům veřejné Ra
kousko směřuje a pracuje, že vše podporuje, chrání a fedruje, co
by nás — čím dřív, tím líp — té hrozné budoucnosti vydalo?
Komu na tom tak mnoho záleží, že bez milosrdenství je vše ma
řeno, šlapáno a v prach deptáno, co by nás před tou budou
cností ještě zachrániti mohlo? Ze veřejně a bez ostychu vše, co
náboženství a vlasti nepřátelským jest, je velebeno, vše, co při
křesťanství, při císaři a vlasti stojí, veřejně je pronásledováno?
Má snad říše na tom zájem, aby křesťanství u nás žíti pře
stalo? Aby jediná páska náboženská, která po staletí různé ná
rody pojila, byla uvolněna a v cáry roztrhána? Budeme potom
více a lépe k sobě lnouti? _“7esttato náboženská nenávist zájmem
říše) Má snad oáyvatelstvo nějaký zájem na tom, aby se stalo
nekřesťanským a bezbožným a ono samojediné uprostřed křesťan
ských národů aby bylo odkřestaněno? Má obyvatelstvo na tom
zájem, aby lidé ani v Boha, ani ve věčnost, ani v odplatu a trest
nevěřili a ničeho nedbali, co by je od vraždy a zabití, loupeže a
krádeže, manželské nevěry a křivé přísahy zdržovalo? jest tedy
tato náboženská nenávist zájmem lidu?
Má rodínd nějaký zájem na tom. aby byla odkřesťaněna,
znesvěcena, rozkladu vydána? Má muž zájem na tom, aby měl
manželku nekřesťanskou a bezbožnou? Má žena zájem na tom,
aby měla muže nekřesťanského, bezbožného? Přeji si rodiče bez
božných dětí, aneb děti bezbožných rodičů? Najdeme čistéjínoclzy,
neposkvrněné a nevinné panny bez modlitby, bez bázně boží, bez
svátostí? Chce míti služebnictvo nekřesťanské pány? Chtějí páni
nekřesťanské služebné? Chtějí úředníci nekřesťanské obyvatelstvo,
a obyvatelstvo nekřesťanské úředníky? Stane se snad bokdč měkčím
k chudým bez křesťanství? Nalezne chudá: více milosrdenství,
bude-li náboženství zničeno? Budou dělníci věrněji. poctivěji a spo
lehlivěji pracovat-, nebudou-li v Boha více věřiti? Budou míti trpící
a nemocní více útěchy a trpělivosti, nebude-li je pohled na kříž
více těšiti? Budou císařově a králové jistěji s trůnů svých pano
vati, budou-li národové vší mocí o křesťanskénáboženství oloupeni?
Nuže ——
ještě jednou: Čí jsou to zájmy, komu na tom tak
mno/zo záleží, aby vymzzel křesťanský duc/z z obyvatelstva, jež
více než tisíc let křesťanským jest:> Čeho se chtějí hybné síly ve
řejného Rakouska domoci tím svým vyhlazovacím bojem proti
všemu křesťanskému snažení, proti všem křesťanským institucím?
Chtějí jen Rakousko zníčiti a jeho národy s nim!

—415-—
Zvláštní věcl Aby lidožrouti v Africe k vědomí své lidské
důstojnosti přivedeni byli, aby ve vraždění a zabíjení ustali, po
sílají se tam missionáři, kteří by je na křesťanskou víru obrátili.
Když Napoleon z Francie zprvu bezbožné, potom šílenstvím po
sedlé říši lidských mravů opět učiniti chtěl, nejdříve stanovil zá
konem: »Franoz'e opět věří v jednoho Bohalc A u nás, kde víra
v Boha tak hluboce v srdci lidu tkví. je proti ní veřejně brojeno
a to různými způsoby, opět a opět nové zbraně k boji proti ní
vymýšleny — jako na př. nejnověji spolek: » Volna' školac; u nás
víra má býti vyhlazena, křesťanské smýšlení potlačeno. Což mají
u nás zavládnouti pohanské poměry vnitřní Afriky, aneb zdo
mácněti hrůzy veliké francouzské revoluce? Oč se jedná v naší
r'z's'z',co se ma' s ní státi)

Národové rakouští, procitněte!
Propast je to, v niž jsou národové rakouští štva'nz'.Žádnému,
kdo klidně přemýšlí, nemůže zůstati tato pravda utajena; sou
kromé Rakousko leká a děsí se budoucnosti, veřejné Rakousko
ale mává svištícím bičem a pohání k zběsilé jízdě ——na smrt.

Tento rozpor mezi soukromým a veřejným Rakouskem je smrtelnou
nemocí, na niž naše vlast hyne. ]sme křesťané? Ovšemž! Stojíme na
stanovisku křesťanskéhonázoru světového? Nikoliv! Tedy nemáme
žádného principu, žádných zásad, žádné důslednosti; věčně kul
háme na obě strany, kolísáme sem a tam, Zkoušíme ustavičně
brzy to, brzy ono; ani neříkáme rozhodně: >ano<, — ani roz
hodně »nec. Nemáme ani vlastního mínění, kdež pak teprv vlast
ního přesvědčeni! Tato trvalá nejasnost, bezcharakternost, bezvý
raznost našeho veřejného života vydává naši milou vlast za hrani
cemi v potupu a nás o veškerou důvěru olupuje. Rakousko, jak
nyní jest, ma' a've' tváře: jednu zbožnou, druhou bezbožnou; ma'
dva hlasy: jedním se modlí, druhým se rouhá; ma' dvě duše:
jedna větí, druhá víry nenávidí.
Než, velectěné shromáždění, nesešli jsme se dnes k tomu,
abychom nad těmi hanebnými, nesnesitelnými a škodlivými po
měry jako ubozí sirotkové bědovali. Už jsme se dosti nabědovali,
dosti nažalovali. Teď musíme jednati, jinak bude pozdě, my chceme
jednati, nebot běží o bytí a nebytí naší víry, o bytí a nebytl naší
vlasti; my můžeme jednati, vždyt jsou nás milliony! Pryč s tou
škraboškou. kterou nám, katolickému lidu, veřejnost vnucuje, v tvář
tiskne! Nejsme pohany a nechceme déle za pohany veřejně po
važováni býti. Dolů s tou škraboškou; nejsme nepřáteli Krista,
jsme věřícími křesťany a chceme veřejně za křesťany považováni
býti.

——

Veřejnost rakouská musi se státi & býti výrazem našich
zásad, našeho přesvědčeni ; je nejvyšší čas, aby přestala býti vý
razem toho, co my potíráme.
- Uhlavnz' nepřítel rakouských národů není mimo naše hra
nice, ale zuří v našich vlastních zemích; veřejné Rakousko to je
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jehož máme vítězně dobýti. Ustati musí v starém Rakousku boj
ýroti Bohu, zmlknouti a oněměti rouhave' hlasy na našich školách,
děti nesmějí býti otravovány náboženskými pochybnostmi a náš
pracovitý lid nesmí býti bez ochrany vydáván terrorismu, jenž
z něho současně nepřátele boží i říše činí. Kdo si dovolí mluviti
veřejně jménem národů rakouských, musí mluviti naši řeči, musí
projevovati naše smýšlení, naše přesvědčení, musí hájiti přání lidu,
nesmí mluviti řečí jeho nepřátel, nesmí hájiti zájmů jeho odpůrců,
nesmí veřejně projevovati přání těch, kdož o zkáze říše pracují.
Národové rakouští, procitněto! "Vaševíra je drahým odkazem
vašich otců, kteří za ni i krev svou prolili; ukažte mužnost a sílu,

když se jedná o nejvyšší vaše statky. Pryč s drzýma rukama od
posvátného obrazu našeho Spasitele! Pro zděděnou víru musí býti
ve veřejném životě místo, před kněžími naší církve úcta, vždyt
oni jsou syny katolických rodin, jsou obětavými'přáteli lidu. znají
se k němu v každé nouzi, v každém soužení. Zádáme úctu pro
panny Bohu zasvěcené, které jsou zajisté nejkrásnějšími květy kře
sťanského odříkání a lásky k bližnímu, které obětují i zdravíi život,
aby nemocné ošetřily a ubohým umírajícím v smrtelném boji
útěchu poskytly. Veřejné Rakousko, které drží ochrannou ruku
nad pouličními poběhlicemi & nevěstkami, zahrnuje tyto oběti
hrdinné lásky kalem_nejhorších pomluv. Nemáme chuti déle toto
hanobení trpěti. Rakouský lid se probouzí, žádá svéhopráva. ne
žebrá o milost.

.Milosti se doprošujk ubohý odsouzenec, zločinec,

hříšník, ale rakouský lid žádá jen spravedlnosti a práva.
Toto třeba tak hlasitě pověděti, až našim nepřátelům budou
uši zaléhati. Ze zastupitelstev katolických obci ven s muži, kteří
se za jméno křesťana stydí, ze sborů zákonodárných ven s muži,
kteří naše nejvyšší statky hanebné zrazují. Nikdo nedej se mýliti
slovem: »klerikalismus, zpátečnictvíc, na náboženství je namířeno,
na základy státu. Pryč s učiteli, kteří již mládež otravují, pryč
z veřejného života s otravnými listy hanebného, úplatného tisku,
pryč s tím tiskem z rukou křesťana, veřejné Rakousko musi pře
stati stále odpírati tomu, co jeho, národové chtějí.
Katolický jinoch Viktor Schindler zbaven byl své vojenské
šarže proto, že se nechtěl dopustiti zločinu církví i státem přísně
zapovězeného, že se nechtěl v souboji bíti. Všechen katolický ra
kouský lid spravedlivým hněvem 'skřípe, ale veřejné Rakousko

chce tomu tak. Dvě duše jsou v Rakousku: jedna takový skutek
zapovídá, druhá trestá toho, kdo zápovědi poslouchá. Srdce chvěje
se při té ukrutností, jež stejně je surová jako nerozumná; ale
bezmocně musí soukromé Rakousko přihlížeti k tomu, co jeho
synům se děje. Tak to dále jíti nemůže isté a svaté právo musí
v Rakousku přijíti k platnosti a nikoli to, co žádá Rakousko ve
řejné, jež Boha i práva lidská, zákon irozum nohama šlape.
Vzhůru k boji, národove' rakouští! Neopouštěfte zbaběle a zrádné
praporu své víry, ale podstupte čestný boj — boj na život a na

smrt!

—417_
Záchrana jest ještě možna. Podaří-li se nám umlčeti hlasy
svůdců, pozbudou-li jalové fráse své moci, proniknou-li katolické
smýšlení, katolické zásady veškerým soukromým iveřejným ži
votem, pak bude Rakousko opět opravdz'vým, opět velikým, opět
pako/kým a klidným, pak nadejde den, v kterém splněno bude
vroucí přání obsažené v hymně národní:
Slunce míru nechuť svítí
mz“Rakousko blažené !

LISTY VĚDECKÉ.
Vady vyučováni Vnáboženského &jich
prícmy.
Podává R. Spektator. — (Pokračování)

7. V sedmé kapitole Pichler mluví o nedostatečné literární
činnosti katechetů. Zabývá se ovšem pouze německou literaturou
katechetskou a konstatuje, že v posledních letech přibylo dosti
kompendií katechetiky, ale žádné důkladné dílo, v němž by the
mata dopodrobna probrána byla. Methodické příručky i po
jednání toho druhu jsou jen ve skrovném počtu po ruce. Pouka
zuje k tomu, že jest dosti učebnic církevního dějepisu, ale málo
rozprav a pojednání o tom, kterak církevnímu dějepisu učiti --—
nemohl ani jediné práce toho druhu nalézti. Rovněž není dosti
postaráno o pomůcky pro katechetu, zejména co se týká bibli—
ckého dějepisu a liturgiky. Při té příležitosti praví, že učebnice
liturgiky by jistě docela vymizely, kdyby se důkladně zkoumalo
mínění zkušených odborníků, kteří tvrdí, že liturgika nemá se
přednášeti jako samostatná část náboženského vyučování, nýbrž
příležitostně při výkladu katechismu a dějepravy, a že účelem tohoto
odboru vyučování náboženského nemá býti vypočítávání liturgi
ckých detailů, ale návod k pobožnému obcování církevním
úkonům.
Pichler pak uvádí seznam samostatných děl i článků v růz
ných časopisech. Ve výpočtu liturgických knih nenachází se knížka
Dra Ludvíka Škrdy 1); co se časopisů týká, domnívá se Pichler,
že snad do r. 1897 nebylo žádného odborného katechetskébo
listu. Tato domněnka, pokud se nás Čechů týká, není správná.
»Katechetské Listy: vycházely v jazyce českém v Praze redakcí
pražských katechetů Xavera Dvořáka, Vavřince Hojsy a Huberta
Dudy od roku 1894—1896; roční předplatné obnášelo 4 kor.,
tiskl Grund a Svatoň na Král. Vinohradech; vyšly tři ročníky,
načež »Katechetské Listy: zanikly. Vydavatelé ponechali — jak
tenkráte pravili, zařízení a vedení listu pro katechety novému kate
1) Die Ceremonien der katholischen Kirche, Prag, 1895, G. Francl.
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chetskému spolku, který měl vejíti v život. Ale již r. 1880 byl
nynějším professorem na c. k. reálce v Ječné nl. v Praze, janem
Ježkem, založen časopis »Pastýř duchovníc, jejž zakladatel po
9 let redigoval. »Pastýřc měl oddíl >Listy katechetickéc, které
byly myšleny jako počátek budoucího časopisu katechet
ského. 1)

Uvádí-li se nedostatek literárních prací jako příčina nedo
statečného vyučování náboženského, nutno přihlédnouti též ke
zdroji tohoto zjevu. Prohlédněme některóu zprávu školní; tak na
př. v městě K. jsou ve výroční zprávě uvedeni 4 katecheté; první
má 20 hodin týdně a exhortu, druhý 22 hod a exh., třetí 22 h.
a ex'i, čtvrtý 33 hodiny týdně. Katecheté však vypomáhají též
v duchovní Správě, zejména pak mají povinnost vzájemně vyzpo
vídati třikrát do roka asi na 2000 školních dětí. Uvažme též, že
dnes. kdy kázeň se uvolňuje, práce ve škole vyžaduje sebrání ve
škerých sil, a že po čtyřhodinném denním katecbisování, při bre
víři, přípravě na příští den, mši sv., potřebnému zotavení — lec
kterému katechetovi nezbude volného času. 2)
Tim jest částečně vysvětlitelno, že podniky specielně pro
práce katechetské zařizované nenalezly dosti příznivé půdy. Dne
13. května 1887 pod č. 2603 dala k. a. konsistoř pražská dovo—
lení prof. ježkovi, aby -mohl vydávati »katechetskou knihovnm,
která do dneška nese zakladatelovo jméno. První svazek vyšel
r. 1888; byl to výklad biblické dějepravy Starého Zákona od Karla
Tipmanna; slibováno, že ročně vyjdou 2, 3——4spisy, ale od
r. 1888—1893 vyšlo spisů pouze 8. Příčinou toho pomalého vycházení
byl nedostatek prací. Redaktor uvázal se v dílo obtížné, bylo mu
sháněti nejen spisovatele, ale i prositi je, pomůcky a prameny
jim opatřovati. Přes to neměla knihovna mnoho odběratelů, tak
že nakladatel G. Francl, ač měl s redaktorem smlouvu na jednu
serii o desíti svazcích, sám vydávání zastavil. Po 9ti letech, když
nakladatel G. Francl již zemřel. vydány působením profjježka a
přičiněním bratra zemřelého nakladatele ještě 4 svazky, ale všech
svazků knihovny katechetské jest ještě mnoho na skladě. 3) »Prak
tická rnkovět pro katechetyc od prof. ježka (nyní uváděná jako
1. čís. katech. knihovny) je spis skutečně svému jménu čest činící,
1) Dle lask. zprávy prof. Ježka.
2) Povšimnutí zasluhuje, že prof. Frant. Kalvoda (Brno), který má
týdně 33 vyučovací hodiny, sepsal při vši své práci tyto spisy: 1. »Praktický
výklad středního katech.c — v Brně -— nákl. bened. tisk.,-.str. 958. —
2. »Praktický výklad malého katech.: — vOlomouci -—nákl. R. Prombergra,
kapesní formát, str. 833. — 3. »Vynčování “náboženství v prvním škol. roce:
— v Brně — nákl. bened. tisk.. str. 52.

3) Tento zjev lze i mezi učitelstvem pozorovati. V »Učitelských Novi
nách: ze dne 12. února t. r. str. 374. píše učitel Ed. torch, že má již od
r. 1906 hotový spis o reformě dějepisu; nabízel ho »Dědictví Komenskéhoc,
od té doby dvěma jiným nakladatelstvím. Ale k vydání nedošlo — theore—
tické úvahy pry by v učitelstvu našly máta čtenářu.
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praktický, ze života pro život psaný — ale přece leží na skladě
stále v prvním vydání. 1)
Rozhlédněmp se též po časopisech, které by katechetské
práce přijímaly. Učelům čistě vychovatelským jsou věnovány tyto
časopisy katolického směru:
1. »Vycbovatelc — roč XXIII. —vychází každých 14 dní—
orgán katechetského spolku a spolku českých katol. učitelů —
Praha — nákladem družstva >Vlast< — 8 K ročně — red. Dr.

Rud Horský.
2. »Vychovatelské Listy: — roč. VIl. — vycházejí 10krát za
rok — orgán katol. spolku čes. učitelů na Moravě, jenž jest též
nakladatelem — redakce a exp. v Ivančicích — 6 K ročně —

Hdíredakčnísbor

3. »Křestanská škola: — roč. VII. —vychází 2krát za měsíc
v Praze _—Cyrillo-Meth. knihtisk. a nakladatel. — 7 K ročně—
red. V. Spaček.
Prohlížíme-li jednotlivé ročníky všech tří jmenovaných
časopisů, najdeme sice velice pěkné články, ale přicházíme
k přesvědčení, že stesky Pichlerovy i na naše české poměry
se hodL
Vedle toho jsou listy, ' které občas katechetským věcem své
sloupce věnují: tento časopis, který přinesl práce předních kate
chetů českých, dále »Časopis katol. duchovenstva: (roč. XLIX.),
jehož účelem je pěstovati církevní vědu; některé články z oboru
biblického a církevního dějepisu i katecheta může s prospěchem

kpřípravě použiti; akonečně »Věstník katol. duchovenstva-, který
přináší články ze školního zákonodárství a výklady Sporných pa
ragrafů škol. řádu, pokud jich znalost duchovenstva prospívá.
Celkem tedy katechetská literatura česká bohata není. (Dokonč.)

.ovv'ň

ŠauůPNF

.) V Knihovně katech. vyšly spisy:
1888. Výklad bibl. dějepravy St. Zák. — K. Tipmann.
1889. Výklad bibl. dějepravy Nov. Zák. — Autor týž.
1889. Evangelní perikopy. — Frant. Dusil.
1890. Výklad evangelních parabol. — Václ. Macek.
1891. Výklad katechismu, I. díl. — Vojt. Pakosta.
1892. Výklad katechismu, II. díl. — Autor týž.
1892. Katechese sv. Cyrilla ]erusalemskěho. Přeložil Dr. — jan Lad.
ý ora.

1893. Praktická rukovět pro katechety. — jan ježek.
v
H 0205“

1901. Příprava k sv. biřmování. — Dr. jos. Rydvan.

1901. jana Gersona pojednání otom,

kterak jest potřebí přivádčti

dítky ke Kristu. — Přeložil Dr. jos. Rydvan.
11. > 1901. Sv. Augustina Kniha o vyučováni katechumenů. — Přeložil
Dr. Ferd. ]okl.
12. » 1901. Sv. Jeronýma Dva listy vychovatelské. — Přeložil ]. ježek.
Jak vidno, vykonáno bylo nejvíce r. 1901, od toho času opět vydávání
stojí. Proí. Ježek má některé věci v manuskriptu připraveny, zejména Dějiny
české/ta katee/zírala.
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Literatura.
_70/1.Ev. Pichler, em. Pfarrer, Katechet in Wien, Kat/zahrala Volkr
:chul-Kafec/zerm. Fiir die Mittel- und Oberstufe ein- und zweiklassiger
und fiír die Mittelstufe mehrklassiger Schulen. Mit klrchlicher Druckerlaubnis.
Wien, »St. Norbertusc-Verlagshandlung.
Enter Teil: Glauóemlelzfe. Zweite, verbesserte Auflage. 1906. 80 X
und 171 S. Preis K 2—, mit PostK 2.10.
Zweitcr Tez':l Sittenlehre. Zweite verbesserte Auflage. 1907. 80. IV
und 227 S. Preis K 2—, mit Post K 220.
Dritter Tez':l Van den heilz'gen Sakramentm. (Mit Erstbeicht-, Erst

kommunionundS.Firmungsunterricht.)
Zweite,4overbesserte
Auflage. 1908.
8“.
VlI und 253
Preis K 2.20, mit Post
K2
Vz'erter Teil: Vam Geóete Drittes und4 viertes Tausend. 1908. W
und 48 S. Preis 70 h, mit Post 75 h
Před časem bylo mi svěřeno vyučování náboženství (katechismu)
v jisté šlechtické rodině. Protože jakási recense ve vídeňském Korr; Blattu
svého času vřele doporučovala pomůcku od Fr. X. Bobelkv, kaplana v Št.
Hradci, zvanou Religionsunterricht fůr das zweite Schuljahr (Graz, 19m.),
opatřil jsem si ji a svědomitě dle ni se připraviv, konal jsem hned první
hodinu nový svůj úkol. Máti dítek mé péči svěřených byla přítomna celé
hodiněana jeji konci se divila: >Aber wie kann man so fůrchterlich schwere
Sachen von den Kindern verlangenřc — Bobelka totiž vprvní hodině vykládá
»co jest křesťansky věřitíc a vproč musíme míti za pravdu, co Bůh zjevrl;<
ve druhé (katechismově) hodině :proč musíme míti za pravdu, co se nám
skrze církev katolickou k věření předkládá: (neomylnostl) a )je-li víry ke
spasení třeba.:
Otázka té dámy byla zajisté zdrcující kritikou pro dílo Bobelkovo
a studenou sprchou pro mne.
Pichlerovy katechese, jak před námi leží, nevyvolají nikdy takový
pndiv úžasu jak výše uveden. Hlavní chybou nejen Bobelkovy pomůcky,
ale skoro všech dosavadních jest ta, že podávají rourtawzy' výklad katechismu,
otázku za otázkou. Tuto vadu opět a opět káral světici biskup Dr. Bedřich
Justus Knecht, který neostýchal se p_ronésti vážná slova: »Kořenem všech
vad našeho vyučování náboženského jest nedostatek skutečných katechesí,
místo nichž se zhusta jen výklad slov podává. . — »Nešvar, katechismus
exegovati jest dílem Lutherovým, knám do katolicismu se ponenáhlu vkradl
z protestantismu. : Ano, biskup Knecht opět a opět hlásá: »Nicht Exegese,
sondern Katecheselc
Vřelým stoupencem biskupa Knechta jest autor výše uvedených kate
chesí. býv. farář, vídeňský katecheta Jan Ev. Pichler. Jméno jeho jest v ka
techetských kruzích v nejnovější době dobře známo; řídít od nějakého času
»Christlich--pádagogische Blatterc, vydal několik spisů, konal přednášky na
katechetských kursech, jest průkopníkem směru biskupem Knechtem zastá
vaného, jest knězem pro náboženství nadšeným, upřímně zbožnosti (viz úvod
ke IV. dílu, kde vybízí katechetu, aby sám modlitbouarozjímáním zbožnou
náladu v sobě vzbudil a každé katechese k pěstování zbožnosti v dětech

užil), dilo jeho jestplodemskoro čtvrtstoleté práce narolí školské výsledkem
denní praxe, a to vše samo již jest jaksi zárukou, že dílo, jež katechetům
v ruce klade, jest dilem dokonalým.
Pichler přihlíží jen k tomu, co děti pochopiti mohou, nejde mu o to,
systematicky katechismus exegetovati, nýbrž řečí nehledanou, s nevšední
láskou ke katechumenům na základě předem vypravovaného děje neb pří
běhu náboženské pravdy vykládá. Při tom řídí se zásadami empirické psy
chologie, přihlíží k theorii o associaci idejí; četné poznámky pod čarou od
kazuji k tomu, co dříve bylo probráno a kde příležitost se naskýtá, hledí
věci téhož oboru zopakovati. Protože tyto zásady uplatňuje, stávají se sice
katechese jeho zajímavými, ale právě proto též není možno, aby katechese
přesně dle pořádku katechismu se konaly. Tento nesouhlas s katechismem
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vytýkala kritika Pichlerovi po prvním vydání jeho katechesi; v předmluvě
k druhému vydání prvního dílu čelí Pichler té výtce; praví: katechismus
postupuje systematicky, logicky, katecheta však, chce-li, aby děti :: zájmem
a porozuměním náboženství se učily, nutně i požadavkům psychologie pod
řítiti se musí. Proto ku př. první katechesi začíná příběhemo Marii aMarté,
dovozuje »unum necessariumc, přechází hned k apoštolskému vyznání víry;
v druhé mluví již ostvoření světa, ve třetío andělích, ve čtvrté, páté ašesté
o lidech, v sedmé o hříchu dědičném a potřebě Vykupitele, a teprvev osmé
začíná 0 viastnosti boží. C0 a proč věřiti máme, potřeba a vyznávání víry jsou
předmětem tří posledních katechesi prvního dílu. Právě opak Bobelky.
Tato okolnost jest též příčinou, že Pichler nejenvjednotlivých dílech
postupu katechismu se nepřidržuje, ale že i své katechese ve čtyry díly
rozvrhl. První díl kryje se s první části katechismu, druhý díl odpovídá
třetí a páté části. třetí díl obsahuje čtvrtou, čtvrtý druhou část katechismu.
O modlitbě pojednává až naposled a odůvodňuje tento rozvrh tím, že snad
žádný katechismus (ani tridentský) nepřipojuje modlitbu k naději; toto spo
jení jest umělé a skoro násilné; o naději mluví při prvním přikázání božím,
jak i starý diecesánní katechismus pražský činil.
by děti snáze nalezly, čemu z katechismu učiti se mají, mohou si
poříditi sešitky, do nichž každou hodinu poznamenají učivo k memorování
uložené. Ostatně kolik dětí se dnes učí doma katechismu? Pisatel by ze
svých katechumenů jen velice málo jich nalezl.
Pichler počíná si zcela nenuceně, prostě; začne vždy tak, že vzbudí
zájem a uchvátí pozornost dítěte, tak ku př. chtěje mluviti o milosti boží,
přednese pro děti upravené podobenství o člověku pozvauém na svatbu,
který vešel do síně hodovní bez roucha svatebního; mluvě o vlastnostech
modlitby, Pána ]ežíše na hoře Olivetské nejen líčí, ale i obraz jeho žákům
před oči vyvěsí. Chtěje ukázati ohavnost hříchů proti VI. přikázání božímu,
užije obrazu, který představuje bičování Krista Pána. jest opravdu mistrem
v líčení, ale činí tak slovy nehledanými; působí na cit, ale přesvědčuje též
rozum; zhusta užívá příkladů z biblické dějepravy, z dějin církevních, ze
životopisů svatých (zejména krásně využil života sv. Aloise IIL, 217: Die
letzten Dirige gezeigt am hl. Aloisius), ale sahá i ku příkladům ze života
obecného, z profánnich dějin (ku př. vhodně l., 134: konverse královny
kristiny švédské), z přírody velmi krásné při 11. katechesi 1. dílu: Gottes
Weisheit in der Erschafi'ung, rhaltung und Regirung der Welt); někdy docílí
hlubokého dojmu kontrastem (I., 161: život a smrt Voltairova, život a smrt sv. Ger
many). Dívá se na život tak, jakým skutečně jest; upozorní děti na nástrahy, jež
jim hrozí (ku př.: 1., 61: jsou však přece lidé, kteří praví: Není Boha . . .;
III., 192: řeknou vám: Co máte z toho, že se modlíte, že do kostela cho
díte . . . ; III., 220: proč mají kněží tak mnoho nepřátel a j. v.) a zcela při
rozeně a důsledně způsobem snadno pochopitelným pěstuje i apalogiz, ze
jména v 1 dílu (ku př. 5. katechese: Die menschliche Seele, rozdil mezi
zvířetem a člověkem, 18. kat.: Das Dasein Gottes; nauka o církvi a pod.).
jeho dílo lze nazvati skutečně moderním, t j. novému času a jeho duchu
přiměřeným. Některá místa jsou skutečně kusy mistrovskými; zejména upo
zorňuji: díl l., kat. 29. (zjevení boží a jeho pravdivost), díl 11., kat. 25.
(zloba a následky hříchu), kat. 30. (ctnosti vůbec), díl 111., kat. 26. (oběť na
kříži ustavičně se obnovuje obětí mše sv.).
Celé dílo obsahuje 106 katechesi (31+32+35+8); třetí díl též pěkné
promluvy v den sv. zpovědi a sv. přijímání a přídavkem dvě přednášky,
které autor konal na katechetském sjezdě solnohradském r. 1906 a jež vy
světlují methodu, dle níž Pichler své katechese (zejména o svátostech) zpra
coval. tvrtému dílu jest přidán nástin plánu učebněho pro dva školní roky.
Každá katechese jest rozčleněna na několik (2—5) bodů, které spolu vnitřně
souvisí Ovšem jen za poměrů zvláště příznivých bylo by možno celé kate
chese vždy v jedné hodině přednésti; avšak každý katecheta dobře sám
vycítí, co usvých katechumenů vynechati by mohl. Aby přehlednost a jasnost
vice vynikly, užito s úspěchem not in margine a různého druhu tisku. Pro
loženým tiskem jsou vytisknuta slova katechismu, kterých katecheta ve svých
výkladech užívá, aby děti na ně více zvykl; tučným tiskem to zkatechismu,
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co děti slovně nacvičiti a pamatovati mají; v závorkách [: :] jsou uvedeny
věci méně podstatné, které teprve při opakování katecheta pověděti může;
drobným tiskem to, co v některých školách vynecháno býti může, případně
vynecháno býti musí. Textů kmemorování určených nepodává Pichler vždy
úplně, slovně, jak v katechismu, nýbrž tu a tam slovo, dvě vynechá, uběře,
větu zkrátí, text upraví, opíše, snáze (dle jiných katechismů, zejm. Linde
nova, Fárberova) vyjádří (tak ku př. definice moudrosti: Gott ist hóchst
weise, heisst: Gott weiss alles aufs beste einzurichten; podobně i zpovědní
formule) a čtenář s ním v duchu vždy souhlasí, protože některé věci našeho
katechismu jsou těžkéa hodí se spíše pro theologa než pro dítě. Že během
katechesí mnohé modlitby, nábožné vzdechy atd. nacvičí, netřeba ani podo—
týkati.
'
Autoru se dostalo mnohých pochvalných listů, kritika jeho dílo pří
znivě, ba nadšeně prijala, celý náklad prvního a druhého dílu (po 2000 exempl.)
byl během roku rozebrán, třetího dílu bylo 1500 během 4neděl rOZprodáno.
Reklama knihupecká může dnes mnoho, ale u Pichlera jest to vnitřní hod
nota a cena, která jeho dílo doporučuje, a zajisté nepřeháním, odvážím-li
se tvrditi, že jeho dílo má cenu trvalou a starší pomůcky (zejm. Schmitt)
vytlačí úplně. Pichler v Předmluvě k 1. dílu vyznává, že při sepisování ka
techesí měl dvojí účel na mysli: předně, aby vyučování náboženské bylo
zajímavé (anziehend) a pro budoucnost trvale užitečné; po druhé, aby kate
cheté měli vhodnou příruční pomůcku; obojího účelu jistě dosáhl a lze si
jen přáti, aby také liturgická a biblické katee/zere, které v předmluvě ke
IV. dílu slibuje, časem vydal.
Dílo Pichlerovo, jehož cena je poměrně nízká a úprava velice vkusná,
vřele lze doporučiti zejména našim pastorallstům, z nichž mnozí po ordinaci
na německá místa přikázáni budou, ale ikněz na české osadě působící čte
ním a studiem Pichlerových katechesí mnoho získá, sobě práci nesmírně
ulehčí a děti budou výklady, jichž základem budou katechese Pichlerovy,
poslouchati nejen se zájmem, ale též s užitkem.
Některá nedopatření, lapsus calami, se stanou každému; et bonus
quando dormitat Homerus. Tak ku př. 1., 152: Endlich schrieb ein hl. Mann,
mmm Moses — o Mojžíšovi již dítky jistě slyšely; bylo by lépe říci: ein
Mann, den ihr schon wohl kennet, Moses; III., 39: das Blut ist in ganzen
Bát/zen herabgeronnen (o bičování Spasitele—poněkud upřilišeno); Ill., 191;
bittet dann beim hl. Segen den lieben Heiland, der in der Mom-tram gegen
wá'rtzjg ist — lépe bylo by říci: der in der hl. Hostie in der Monstranz . . .
Též by se doporučovalo třetí vydání ve vkusné původní vazbě do
světa vyslati.
;
konec podávám
překladu
uktázku,
kterak Pichler i těžkou látku
obratněNazpracovati
a dětemv podati
umi.
)

C0 a proč musime věřiti.
l. (Zjeveni boží a jeho pravdlvost.) Nejdříve jste se učily o stvoření
světa aostvoření člověka. Byl nějaký člověk při tom, když Bůh svět stvořil
a prvního člověka učinil? — Odkud víme tedy jak se to stalo? Bůh to sám
lidem oznámil, y'evz'l. Komu to nejdříve zjevil? (Adamovi a Evě) Ti to vy
právěli svým dětem, ty opět svým dětem a tak bylo zjevení boží vždy dále
podáváno. Konečně napsal to vše svatý muž, jehož již znáte, Mojžíš, a Bůh
mu při tom pomáhal, aby psal jen čistou pravdu. Co Mojžíš napsal, bylo
později opět a opět opisovano a tištěno. Imy to dnes máme a proto víme,
jak svět byl stvořen. Komu to Bůh zjevil?
Co však Bůh ještě prvním lidem zjevil? (Že pošle Vykupitele.) Itoto se
od nich dověděly jejich děti a potomci a těšili se na Vykupitele.

*) Z prvního dílu 29. katechese. Překládám jen prvý bod této kate
chese. V druhém vykládá Pichler, odkud církev své učení čerpá, třetí obsa
huje výklad »:o je:! kr'ert'ansky věřili: a přiměřenou applikaci. — Hledím
zde i bir/ccmnapodoóz'tz'katechese Pichlerovy. Upozorňuji, kterak výrazy kate
chismu v katechesi vplývající jsou proložené tištěny. Pomlčka po otazníku [? —]
zastupuje vždy odpověď žákovu.
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Později zjevil Bůh o Vykupiteli ještě více. Jedenkráte v noci řekl
Abrahamovi: »Vzhlédni k nebi a sečti hvězdy, můžeš-li. Tak rozmnožím tvé
potomky.c Abraham neměl tehdy ani jediného dítěte a byl již starý. Přece
však věřil pamě, že bude míti veliké potomstvo; myslil si: Co Bůh praví,
musí býti pravda! Bohu se líbila víra Abrahamova. Proto Abrahama velice
milovala Zjevil mu ještě více. Také mu totiž oznámil, že od něho, od Abra
hama samého Vykupitel bude pocházetí. Ztoho měl Abraham velmi velikou
radost. Když pak Abraham skutečně syna obdržel — jak víte, Isáka, —
a když Isák již v jinocha dorostl, vypravoval mu Abraham. co mu, Abra
hamovi, Bůh zjevil. Isák to později vypravoval svým dětem. Časem potomstvo
Abrahamovo vzrostlo ve veliký národ. jak se jmenoval ten národ? (Israelitě.)
Celý národ israelský pevně věřil, žezněho Vykupitel nasvět přijde, protože
to Bůh zjevil bkrze kalu: zjevil to Bůh? (Skrze Abrahama)
mnoho
jiného
BůhVykupitel
národu israelskěmu
Králi lŠeště
avidovi
na př.
řekl zjevil
Bůh, že
bude mnohoskrze
trpěti,jinéže muže.
bude
zabit a že vstane z mrtvých. David musil to zase národu oznámiti. Aby se
to lidé i později dověděli, musil to David napsati. Jak se jmenují muži,
kterým Bůh něco zjevil, aby to jiným lidem oznamovali ? (Proroct. ) Cim byl
tedy David? (Prorokem.) již dříve oznámil Bůh národu israelskěmu mnoho
skrze Mojžíše. Čím byl tedy i Mojžíš? — Co jste dnes jižslyšely o Mojžíšovi ?—
noho proroků seslal sice Pán Bůh na svět k lidem, ale seslal ještě
někoho jiného, jenž mohl všecko mnohem lépe pověděti než proroci. Kdo
to byl? (Syn boží, ježíš Kristus.) Skrze ?ežíše Krista zjevil Bůh lidem nej
více. Co ku př. oznámil ]ežíš Kristus lidem, čeho by jinak nikdy nebyli
věděli? (Že jsou tři božské osoby; poslední soud.)
Skrze koho tedy Bůh lidem něco zjevil.> (Nejdříve skrze Adama
a Abrahama) Adam, Abraham a jiní zbožní mužové, kteří nejdříve na světě
žili, nazývají se patrz'artlwve' (arciotcové). Skrze koho Bůh později lidem
mnohé zjevil.> (Skrze proroky.)

Skrze koho

nejvíce a ne;/?D—rle'ze'
zjevil? —

Zjevuje-li Bůh něco, musímevěřiti, že jest to pravda aneb můžeme si
mysliti: Snad to není pravda? — Co Bůh zjevil, musíme docela pet/ne' za
pravdu míti; jinak bychom jej velice uráželi. Jest to také zcela jistě pravda.
Co nám praví lidé, není vždy pravda. Proč to není vždy pravda? (Pro
tože nás někdy obelhou.) Ano, chtějí nás podvěsti, klamatz'. jsou však též
lidé, kteří nás naprosto nechtějí klamati a přece někdy to, co nám praví,
není pravda. Cim to jest? (Sami neznají pravdy.) Ano, mýlz' .re Proto
nemůžeme vždy na to spolěhati, co lidé praví. Ale na to, co Bůh praví, mů—
žeme vždy spoléhati. Proč? Může se Bůh mýliti? — Proč ne? (Proto, že jest
nejvýš pravdomluvný) ') Protože Bůh každou pravdu zná a vždy jen pravdu
mluví, říkáme: 3121:jes—tpravda sama. Pamatujte si tedy:
“) Co Bůh zjevil, musime míti za pravdu, protože Bůh je pravda sama
a nemůže tedy ani se mýliti anl klamati.
Ruti. Stránrký.
') Sluší připomenouti, že o tom děti již dříve (v katech. 10.) slyšely.
**) Totiž 7. otázka velikého katechismu. — Pichler vydal též v 100
o 4 str. stručný návod ke sv. zpovědi, nazvaný: Kůrzerter Erstbez'elztunter
fie/tt, cena 3 hal., 100 kusů poštou K 270. jistý kněz obdržel od autora
svolení k překladu a hodlá ho po úradě s některými předními katechety če
skými ve prospěch Piova Spolku vydati. Mnozí duchovní vybízelí Pichlera
i »Norbertusc-Verlag, aby překlad opatřili. Viděl jsem mnohé podobně přřípsisy.

Oprava. V posledním sešitě se na několika místech vloudily chyby
tisku; menší chyby laskavý čtenář sám opraví. Smysl jest perušen na
str. 344. v řádce 25. zdola; místo »množitic staphylococcy má správně státi
xumořz'tz'cetc. — Přehled a školství plzeňJ/ěe'm na str. 347. a 348. nedopa
třením v text vsunutý patří vlastně na str. 347. pod čáru k poznámce 2. .
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LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle V. po velikonoci.
Náboženství čistévavneposkvrněné jest: l. pojímati v uzdu
jazyk svůj; 2. navstevovati sirotky; 3. a neposkvrněna sebe
zachovati.
Nejmilejší, bud'tež činiteli slova a ne
posluchači toliko.

Úvod. Rozšířila se kdysi zpráva, že otcové řádu Ježíšova,

nosí s sebou zázračnou bylinu, která je chrání proti všemu nebez
pečí, proti pokušení, zachovává život jejich při zdravíasíleavůbec
působí v nich všechny ty vlastnosti, pro které se jím tisícové
divili. Pověst přišla iku králi portugalskému, té doby Filipu.
Král chtěje se věci dopátrati, poslal svého důvěrníka k jednomu
členu (Araosius) Tov. ]ežíšova, aby se optal jak se ta věc má.
Tázaný chvíli přemýšlel jakoby váhal, a po chvíli slíbil důvěrníku
královskému, že všechno mu obšírně poví, jestliže se zaváže,
že všechno ' věrně poví králi, jak mu to sám sdělí. Dů
věrník královský se zavázal k tomu. Tu počal tázaný řeholník:
>Ano ve všem se věc tak má, jak se vypráví o zázračné naší
bylině. Ona nejenom že přemáhá pokušení, ale láme také všelikou
moc nezřízené žádosti, všecku pýchu z hlavy vyhání, hněvu dává
výhost, jazyk drží na uzdě, ano slovem .všelikou nemoc ducha
zahání. Věru, má bylina naše takové vlastnosti a sílu, že sám ze
srdce bych si přál, aby král používal této byliny a netoliko on,
ale i celý jeho dvůr. Nikdo však nezná síly té byliny, kterou jí
Bůh dal, leč ten, kdo ji nejen zná, ale ji užívá.
Ta řeč napjala jestě více zvědavost poslance královského,
a dotíral tím více na řeholníka, aby pověděl jméno té byliny.
— Nelze se čemu diviti. Když slyšel otak výborných vlastnostech
byliny, že zatoužil po ní. I my snad toužíme věděti jméno její.
Clověk rád hledá pomoci a často ji hledá tam, kde není, aneb
tak jak nemá. Abych vypravování o zázračném tom kvítku do
končil, povím ještě, když důvěrník královský sllbil věrně vše králi
pověděti, co mu svěřeno bude, řekl řeholník: »V naší řeči do—
mácí se říká té květi'ně bázeň boží. Tato má ty zázračné vlast
Rádce duchovní.
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Později zjevil Bůh o Vykupiteli ještě více. Jedenkráte v noci řekl
Abrahamovi: »Vzhlědni k nebi a sečti hvězdy, můžeš-lí. Tak rozmnožím tvé
potomky.: Abraham neměl tehdy ani jediného dítěte a byl již starý. Přece
však věřil pamě, že bude míti veliké potomstvo; myslil si: Co Bůh praví.
musí býti pravda! Bohu se líbila víra Abrahamova. Proto Abrahama velice
milovala zjevil mu ještě více. Také mu totiž oznámil, že od něho, od Abra
hama samého Vykupitel bude pocházeti. Ztoho měl Abraham velmi velikou
radost. Když pak Abraham skutečně syna obdržel — jak víte, Isáka, —
a když Isák již v jínocha dorostl, vypravoval mu Abraham, co mu, Abra
hamovi, Bůh zjevil. Isák to později vypravoval svým dětem. Časem potomstvo
Abrahamovo vzrostlo ve veliký národ. jak se jmenoval ten národ? (Israelité.)
Celý národ israelský pevně věřil. žezněho Vykupitel nasvět přijde, protože
to Bůh zjevil okrze ka/ta zjevil to Bůh? (Skrze Abrahama)

mnoho
jiného
Bůh
národu israelskému
Králi lšeště
avidovi
na př.
řekl zjevil
Bůh, že
Vykupitel
bude mnohoskrze
trpětí,jinéže muže.
bude
zabít a že vstane z mrtvých David musil to zase národu oznámiti. Aby se
to lidé i později dověděli. musil to David napsati. Jak se jmenují muži,
kterým Bůh něco zjevil, aby to jiným lidem oznamovali .?(Premal) Cim byl
tedy David? (Prorokem.) již dříve oznámil Bůh národu israelskému mnoho
skrze Mojžíše. Čím byl tedy i Mojžíš? — Co jste dnes jižslyšely o Mojžíšovi ?-
noho proroků seslal sice Pán Bůh na svět k lidem, ale seslal ještě
někoho jiného. jenž mohl všecko mnohem lépe povědětí než proroci. Kdo
to byl? (Syn boží, ]ežiš Kristus.) Skrze ?:žíše [(rz)—ta zjevil Bůh lidem nej
V íce. Co ku př. oznámil ]ežíš Kristus lidem, čeho by jinak nikdy nebyli
V ěděli? (Že jsou tři božské osoby; poslední soud.)
Skrze koho tedy Bůh lidem něco zjevil? (Nejdříve skrze Adama
a Abrahama) Adam, Abraham a jiní zbožní mužové, kteří nejdříve na světě
žili, nazývají se patriarchové (arciotcové). Skrze koho Bůh později lidem
mnohé zjevil? (Skrze proroky.) Skrze koho nejvíCe a ne;/padám zjevil? —
Zjevuje-li Bůh něco, musímevěřiii, že jest to pravda aneb můžeme si
mysliti: Snad to není pravda? — Co Bůh zjevil, musíme docela pevně za
pravdu mílí; jinak bychom jej velice uráželi. jest to také zcela jistě pravda.
Co nám praví lidé, není vždy pravda. Proč to není vždy pravda? (Pro—
tože nás někdy obelhou.) Ano, chtějí nás podvésti, ktamatz'. jsou však též
lidé, kteří nás naprosto nechtějí klamati a přece někdy to, co nám praví,
není pravda. Cím to jest? (Sami neznají pravdy.) Ano, mýlz' Je Proto
nemůžeme vždy na to spoléhati, co lidé praví. Ale na to, co Bůh praví, mů—
žeme vždy spoléhatí. Proč? Může se Bůh mýliti? — Proč ne? (Proto, že jest
nejvýš pravdomluvný.)') Protože Bůh každou pravdu zná a vždy jen pravdu
mluví, říkáme: BIZ/zjest pravda .rama. Pamatujte si tedy:
“) Co Bůh zjevil, musíme míti za pravdu, protože Bůh je pravda sama
a nemůže tedy ani se mýliti anl klamati.

Rad. Strámký.

') Sluší připomenouti, že o tom dětí již dříve (v katech. 10.) slyšely.
") Totiž 7. otázka velikého katechismu. — Píchler vydal též v 160
o 4 str. stručný návod ke sv. zpovědi, nazvaný: Kůrzester Erstóez'clztunter
ridit, cena 3 hal., 100 kusů poštou K 270. jistý kněz obdržel od autora
svolení k překladu a hodlá ho po úradě s některými předními katechety če
skými ve prospěch Piova Spolku vydati. Mnozí duchovní vybízeli Pichlera
i »Norbertusc-Verlag, aby překlad opatřili. Viděl jsem mnohé podobné Šíp—gy.

Oprava. V posledním sešitě se na několika místech vloudily chyby
tisku; menší chyby laskavý čtenář sám opraví. Smysl jest perušen na
str. 344. v řádce 25. zdola; místo »množitic staphylococcy má správně státi
»umařz'zic etc. — Přehled a škol:—tv!plzeňrke'm na str. 347. a 348. nedopa

třením v text vsunutý patří vlastně na str. 347. pod čáru k poznámce 2. .
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LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle V. po velikonoci.
Náboženství čisté aneposkvrněné jest: ]. pojímati v uzdu
jazyk svůj; 2. navštevovati sirotky; 8. a neposkvrněna sebe
zachovati.
Nejmilejší, bud'rež činiteli slova a ne
posluchači toliko.

Úvod. Rozšířila se kdysi zpráva, že otcové řádu ježíšova,
nosí s sebou zázračnou bylinu, která je chrání proti všemu nebez
pečí, proti pokušení, zachovává život jejich při zdravíasíleavůbec
působí v nich všechny ty vlastnosti, pro které se jim tisícové
divili. Pověst přišla iku králi portugalskému, té doby Filipu.
Král chtěje se věci dopátrati, poslal svého důvěrníka k jednomu
členu (Araosius) Tov. ježíšova, aby se optal jak se ta věc má.
Tázaný chvíli přemýšlel jakoby váhal, a po chvíli slíbil důvěrníku
královskému, že všechno mu obšírně poví, jestliže se zaváže,
že

všechno ' věrně

poví

králi,

jak

mu

to sám

sdělí.

Dů—

věrník královský se zavázal k tomu. Tu počal tázaný řeholník:
)Ano ve všem se věc tak má, jak se vypráví o zázračné naší
bylině. Ona nejenom že přemáhá pokušení, ale láme také všelikou
moc nezřízené žádosti, všecku pýchu z hlavy vyhání, hněvu dává
výhost, jazyk drží na uzdě, ano slovem všelikou nemoc ducha
zahání. Věru, má bylina naše takové vlastnosti a sílu, že sám ze
srdce bych si přál, aby král používal této byliny a netoliko on,
ale i celý jeho dvůr. Nikdo však nezná síly té byliny, kterou jí
Bůh dal, leč ten, kdo ji nejen zná, ale ji užívá.:
Ta řeč napjala jestě více zvědavost poslance královského,
adotíral tím více na řeholníka, aby pověděl jméno té byliny.
— Nelze se čemu divití. Když slyšel otak výborných vlastnostech
byliny, že zatoužil po ní. I my snad toužíme věděti jméno její.
Člověk rád hledá pomoci a často ji hledá tam, kde není, aneb
tak jak nemá. Abych vypravování o zázračném tom kvítku do
končil, povím ještě, když důvěrník královský slíbil věrně vše králi
pověděti, co mu svěřeno bude, řekl řeholník: »V naší řeči do—
mácí se říká té květíně bázeň boží. Tato má ty zázračné vlast
Rádce duchovní.
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nosti, pro které se mnozí nám diví. Ta nás chrání v pokušeních,
“dodává pokoj našemu srdci a pomocí této byliny nalézáme cestu
pravou, pokoj svatý v Pánu.c To byla tedy zázračná ona květina,
které se všichni divili, ale kterou málo s sebou nosili aještě méně
ji užívali.
V Písmě stojí psáno: »Pojd'te, bázni boží učiti vás budu.:
V Písmě jest bázeň boží. V Písmě jest náboženství sv. — V ná
boženství jest bázeň boží. A dnešní epištola mluví o pravém ná
boženství, o pravé bázni boží. Hned s počátku dí: »Buďte činiteli
— ne posluchači toliko — oklamávajíce sami sebe.: Mluví
o marném náboženství, které nepojímá jazyk v uzdu, mluví oná
boženství čistém a neposkvrněném z Boha Otce. Apoštol sám
udává známky náboženství pravého řka: Náboženství pravé jest:
1. pojímati v uzdu jazyk svůj,
2. navštěvovati sirotky v souženích jejich,
3. neposkvrněného zachovávati sebe od tohoto světa.

Pojednání.
I.

Pojímati v uzdu jazyk svůj, první známka dle apoštola.
V témž listu, z kterého dnes slyšeli jste epištolu, mluví apoštol
i o jazyku řka: »Hle, také lodi tak veliky jsouce a od větrů
prudkých hnány bývajíce, obracovány bývají od malého vesla,
obráceny bývají, kam vůle správce chce, tak i jazyk malým sice
'údem jest, ale veliké věci provozuje, aj, jak malý oheň veliký les
zapaluje. I jazyk jest oheň veškerých nepravostí, jazyk jest po
staven mezi našimi údy, kterýž znečišťuje celé tělo a rozpaluje
kolo narození našeho (celý běh života našeho) roznícen jsa od
ohně pekelného.: Všeliké zajisté hovado zkroceno bývá od člo
věka, ale jazyk jest nezkrotitelný. »Jím dobrořečíme Bohua Otci
a jím zlořečíme lidem, již ku podobenství božímu učinění jsou.
Z jedněch úst pochází dobrořečení i zlořečení. Nemá to tak býti,
bratří nejmilejšíc Apoštol i dále o tom mluví v podobenství
pravdu pochopitelnější čině: »Zdaliž studnice jedním pramenem
vydává sladkou i hořkou vodu? Zdaliž může, bratří moji, strom
fikový nésti hrozny a vinný kmen fíky? Tak ani slaná studnice
nemůže vody sladké vydávati.: Čímž apoštol na ruku nám dává,
že nelze, aby člověk dobrý byl, když Boha sice velebí jazykem,
ale týmž jazykem bližního kazí. — Což vznešeněišího a pochopi
telnějšího může býti nad slova apoštolova. Zřejmo jest tedy, že
jazyk raní, ano raní více než rána sečná.
Ze. tak nebezpečný úd jazyk náš, proto ho v uzdu pojímati
třeba. Čím nebezpečnější zbraň, tím opatrnosti více, tím více třeba
moudrosti, aby dovedl jím ovládati. Proto radí apoštol: »Bývej
každý rychlý k slyšení, zpozdilý ale k mluvení a zpozdilý k hněvu.
Proto slova vážiti třeba. lépe mlčeti, než špatně mluviti, nikdy
člověka nemrzí tolik, že mlčel, jako mnohdy mrzívá, že mluvil.
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Kdo zdržuje ústa svá, moudrý jest.< Prov. 10. 19. Slovo jest
oheň. Oheň slouží k dobrému i zlému. K užitečným věcem může
býti rozplameněn a i ke škodlivým. Takovéto účinky má také
slovo. Slovo včas jest jako jablko zlaté na míse stříbrné. Slovo,
řeč v pravý čas jest vzácný dar a mnoho dobrého působiti může.
Tak na př. řeč sv. Pavla mnoho prospěla duším, řeč sv. Bernarda
mnoho odvrátila od cesty špatné na cestu dobrou a získala je
ctnosti. Tak nadšeně mluvil sv. Bernard, že posluchače své roz
ohnil tou měrou pro ctnost, že většina jich volila dráhu rad evan
gelických. To jsou účinky slova dobrého. Ale kdo vyčte všelikou
škodu, kterou působí zlá řeč? Těch škod jest takové množství,
že nelze je všechny vypočísti. Vzácný jest to sice dar boží řeč
naše, ale málo se toho daru tak užívá, aby se bližnímu prospělo
a Bohu vzdala čest.
Z tak velikého daru božího bude také veliké účtování. Proto
kdo ho špatně užívá, marné jest náboženství jeho. Marné jest
proto, že srdce člověka, který zle užívá jazyka, nemůže býti
oltářem božím, protože týmž jazykem Boha uráží, kterým se do—
mnívá Boha ctíti. Nemožno dvěma pánům sloužiti. Zneuctíwi ná
boženství své, protože iinověrci mohou se domnívati špatností o naší
sv. víře. Zneuctíva' Boha, protože se nebojí před ním zle užívati
jazyka. Marné jest náboženství jeho, protože řeč jeho nesouhlasí
s ním.
II.

Apoštol jmenuje jeden jediný skutek jako hlavní a jakožto
korunu všech ostatních. Praví: »Osiřelých se ujímati.: V době,
kdy sv. apoštol psal, zvláště byla potřeba sirotků se ujímati, pro
tože mnozí pro víru zavražděni byli a zanechali po sobě rodinu
nezaopatřenou. O tuto sirotu bylo povinností křesťanů se starati.
K tomu také apoštol vybízí, jako k nejprvnějšímu dílu křesťanské
lásky. Bůh sám chválí skutky dobré opuštěným prokázané a po
važuje je jakoby jemu učiněny byly a slibuje sám býti jejich od
platitelem. Církev sv. byla také vždy záštitou vdova sirotků. Vždy
přísně trestala ty, kteří se provinili proti právům vdov a sirotků,
při tom ukládala úlohu rytířským stavům, aby byly obhájci práv
opuštěných. — Mezi do nebe volajícími hříchy jmenuje: utiskování
vdov. —
Mimo toho skutku, ovšem každý i jiný skutek dobrý napo
máhá k tomu, abychom osvědčovali víru, která v srdci jest. Při
tom ale nelze zapomenouti pomáhati zvláště v tom směru, kde
jest nejvíce zapotřebí pomoci za našich dnů. jest vdovství asirota
i dnes politování hodným neštěstím, ale jsou i jiné nedostatky,
které svírají tisíce lidí dnes, a které se stávají příčinou velikých
neštěstí i nadále. Myslím opuštěnou mládež.
jsou příčiny, pro které nelze vždy přihlížeti rodičům na mlá
dež, aneb také se bohužel stává, že ti, kteří tělesnými rodiči dítka
jsou, stávají se vlastně škůdci dítěte svého. Obé jest opuštěnost.
První nutná, která sama sebou přichází, že dítě vychází z krovu
*
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domácího a jde do ciziny mimo zrak rodičů, a samo sobě jest
ponecháno a v mnohém nebezpečenství bývá.
Druhá opuštěnost jest zaviněná se strany těch, kteří vlastně
mají býti strážci dítěte a jsou jemu jen ku špatnému příkladu a
na pohoršení, to jest opuštěnost a sirota ještě horší. Tato opuště—
nost vzmáhá se čím dále tím více, protože mnozí zapomínají se
nad svými sv. povinnostmi. V této opuštěnosti dle sil svých konati
skutky dobré —' toť jest známkou živé víry. A třeba by člověku
nebylo možno skutkem přispívati v této opuštěnosti, jistě mu
zbývá dobré slovo napomenutí.
Takovým napomenutím dobrým a srdečným mnohý se od—
vrátil od špatného kroku, ku kterému se právě chystal. V tom
ohledu nyní nejvice jest třeba sv. povinnosti křesťanské konati,
aby ti, kteří v mládí svém ponecháni jsou sami sobě, přece
slyšeli napomeautí i od .cizího, od neznámého, snad právě tímto
napomonutím se podaří zachrániti toho člověka od špatnosti.
Ovšem stane se třeba, že za ten nejlepší úmysl, kterým kdo
koho chce napomenouti k dobrému, špatného se mu dostane
vděku, ale ten nevděk nesmí křesťana odstrašovati. V Turíně
kněz jeden, jménem Bosco, ujal se té myšlenky, že se věnoval jen
opuštěné, zanedbané mládeži. Mnoho měl v tom překážek a svi
zelů, protože nejprve si musil pojistiti výživu svou a pak i pro ty,
pro které pracovati chtěl. Když první opuštěné děti vedl, aby je
na louce
učilz/a
životu
řikali
o něm
známí
jeho,
e připravoval
se zbláznil. k To
byl křesťanskému,
ten vděk za jeho
upřímnou
snahu a velikou oběť, kterou chtěl přinésti pro jméno ježíš. To
však ho neodstrašilo, vyučoval nejspustlejší mládež, kterou na—
cházel rozedranou na ulicích velikého města, a která ani o rodičích .
svých mnoho nevěděla, dále až počet jeho učňů vzrostl na veliký
zástup a on, kněz obětavý, dočkal se té radosti, [že z těch opu—
štěných viděl dobré lidi a pracovníky a též učitele a napomínatele
opuštěných hochů, ale že pomalu rostla jeho školka ve velikou školu
a konečně ve veliký řád mužů, kteří si účelem učinili ve velikých
městech, kde bída je domovem a dítě břemenem — ujímati se
spustlé, opuštěné mládeže, aby z ní vychovávali dobré lidi. Byť
by toto zařízení na venkově nebylo tou měrou nutné, jako jest
potřebné ve městech velikých, přece tu a tam bloudí opuštěná
duše, která snad ani toho nejmenšího vzdělání nemá a která snad
bude jedenkráte metlou pro okolí jeho, jestli se jí nikdo neujme,
nenapomene, příkladem dobrým nevzdělá. Toť jest výtečnou
známkou náboženství čistého neposkvrněného u Boha.
III.

Zbývá ještě zmíniti se o známce, kterou sv. jakob uvádí-*
totiž: zachovati se neposkvrněna od tohoto světa. Praví apoštol
opatrně — neposkvrněna se zachovávati, protože obcovati slidmi
všeho druhu jest nutno, ale rovněž jest nutno nepokáleti se. Čím
to nepokáleti se? Náhledy špatnými, které svět podává, různými
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špatnými zvyky, kierým hoví, nemravem, který hájíjako by krásný
byl a nic zlého v něm-, to jest ten svět, před nímž chrániti se má
křesťan. Svět tedy jest ono tvorstvo — lidé, kteří mravem svým
odpadli od Boha a slouží zlému, před tím se na pozoru míti ne
vyhnutelně třeba.
Ti, kteří bývali za starých časů pokřtěni, bývali oblečeni na
první neděli po velikonoci v šat bílý, aby ho nosili plný týden
po sv. křtu.
atem bílým měla se naznačiti nevinnost, kterou si
vyvolili jako křesťané a kterou mají bez poskvrny zachovati vži
votě svém nepokáleném od světa. Tak dává i dnes křtěnci bílé
roucho na znamení nevinnosti, kterou má zachovati; Ale ač žijeme
uprostřed křesťanství, přece nežijeme uprostřed křesťanského
mravu. Nebo mnohé náhledy světské získali si oblibu i křesťan
stva a jim mnozí slouží, čím marným se stává náboženství jejich.
Neboť již není plnitelem Slova, ale jest plnitelem náhledů a ne
mravů, které svět předkládá, a tak jest posluchačem Slova, sám
sebe klamaje. To jest onen muž. který se vzhlédl v zrcadle, aby
se podle zrcadla upravil, a když se vzhlédl v zrcadle zapomněl,
kde mu co schází k úpravě a zůstal tak neupravený jako byl před
tím, než se vzhlédl v zrcadle. Tomu se podobá i posluchač slova
božího — náboženství — křesťan, když slyší, ale neplní. On chtěl
se napraviti, a když slyšel, v čem má se napraviti, ihned to za
hlavu položí a zůstane jaký dříve byl.
Pak ale dokládá apoštol, kdož se vzhlédl v dokonalý zákon
svobody a zůstal v něm jsa plnitelem jeho, lm blažm v shui/m
svém bude.

To jest tedy ta bylina zázračná, která přemáhá pokušení,
která činí mysl pokojnou a veselou, ale třeba pozor dáti na na
pomenutí připojené, že jen ten pozná sílu byliny, který, když ji
poznal, také jí užívá, aneb jak Duch sv. dí: skrze sv. jakuba
Kdož jest plnitelem a ne posluchačem, ten vskutku bude blažen.
Amen.

Fr. Vaněček.

Neděle V. po velikonoci.
Modlitba hříšného 'est bez úspěchu.
»Nečiň mi nevole, dveře js0u již za—
vřeny.
Lu k. 1.1 7.

V těchto dnech na všech místech v naší církvi katolické koná
se mnoho modliteb. Milliony vycházejí zchrámu do boží přírody,
a všude rozléhají se zpěvy a modlitby. Kéž by jen všechny pronikly
ke trůnu velebnosti božské a odtud sestoupila milost apožehnání
na veškeru zeml Vždyť mnohým na jejich prosby neodpoví Bůh
leč slovy: »Nečiňte mi nevole, dveře jsou již zavřeny. Prosíte o miost
a požehnání za úrodu země; stálejsem hotov uděliti vám, zač prosíte,
ale jen tehdy, přinesete--li hodného ovoce pokánílc Neboť jako víra
bez skutků jest mrtva, tak modlitba bez pokání jest mrtvou abez
užitku. ]si-l-i v těžkém hříchu, ve vzpouře proti Bohu, můžeš se
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modliti jak dlouho chceš, neobdržíš jiné odpovědi leč: .Nečiň mi
nevole, dveře jsou již zavřeny.: jaké to neštěstí, jestliže v těchto
dnech se všemi modlitbami ničeho nepořídíme! Abychom tomu
zabránili, a modlitba nebyla bez užitku, ukáží dnes„prac' modlitba:
zlých avhříšných jest mamou a bez úspěchu a kdy možno něčeho
dosáhnouti.
l. Modlitbě Ízřz'šne'lzonemůže býti Bůh nakloněn, dokud
prosící jest ve hříchu a v něm má zalíbení. Hříšník je nepřítelem
Boha a Bůh jest nepřítelem hříšného. Těžkým hříchem jest Bůh
uražendšyn boží znovu křižován. Jak může očokávati hříšník, že
ho Bůh vyslyší, zač prosí? Stane—li se tedy. aby nepřítel, jenž
veřejně za nepřítele se vydává, měl tu odvahu a prosil o nějakou
milost? jedna báje vypravuje, jak prý kdysi Bůh žádal ode všech
zvířat daň či nějaký dar. I snesla všecka zvířata od největšího až
k nejmenšímu různé dary. Naposled připlazil se i had a nesl
krásnou růži v zubech a položil ,před trůnem Stvořitele. Bůh však
pln nevole řekl k hadovi: oDary všech mile přijímám, od tebe však
nechci ničeho. Krásný jest sice tvůj dar, ale tys mi protivným lc
Podobně přinášejí tyto dny katoličtí křesťané svému Pánu
a Bohu povinný dar veřejné oslavy, společné modlitby. Něčím
překrásným a velikým jest modlitba a společné volání tísíců pro
sebníků o milost a požehnání. Přijme však Bůh dar tvé modlitby,
kterou přineseš k trůnu jeho, či zamítne jako růži hadovu? Jsi-li
v těžkém hříchu, tedy nepřítelem Boha, odpoví ti také: »Modlitbu
a obět všech mile přijímám, ale modlitbu a obět tvou nechci,
poněvadž jsi mi nepřítelem.: Ano, jsi nepřítelem božím. Bůh ti
poručil: »Pomni, abys den sváteční světil,c a ty znesvěcuješ den
Páně služebnou prací, pitím, hrou neb tancem. Bůh poroučí, abys
jako ve dne poctivě a počestně chodil, a ty kráčíš za skutky temnosti.
Na cti utrhání, rouhání, podvod a lichvua krádež, nepřátelství a msti
vost zakazuje ti Pán, Bůh tvůj. Ale ty nedbášjeho zákazu, ale posu—
zuješ bližní, podvádíš a okrádáš, různice a nepřátelství tropíš
a udržuješ jako by ti to Bůh nebyl zakázal, ale spíše poručil.
Mohou—limodlitby tvé býti pří emny Bohu, kterého denně tolikrát
urážíš? »Spatřoval-li bych nepravost v srdci svém, pravil David,
nevyslyšel by mne Bůh.<< Z. 65, 18. To pochopil i slepý od
narození, jejž Kristus uzdravil, a proto řekl fariseům: »My víme
však, že Bůh hříšníků neslyší.: Jan. 9. 31. Neslyší jich, prosí-li
ho o zdraví a zdar nějaký, o požehnání úrody polní, o nebe
a blaženost. Nakloňuje však srdce a ucho své ochotně těm, kteří
ho prosí se srdcem zkroušeným proniknutí lítostí a chtějí se po
lepšiti, volaji li jako onen publikán v evangeliu: »Bože, buď mně
milostiv hříšnémulc Luk. 10. 13. Pokání nutno činiti dříve, než
se modlíš, abys, když se modlíš, nebyl již nepřítelem Boha. Pokud
ve hříchu zůstaneš, neslyší tě Bůh; neboť :; modlitbou tvou vstu—
puje zároveň volání tvých hříchů a místo milostí svolává trest
na tebe. —
A jako jest hříšník nepřítelem Boha, tak jest Bůh nepří
telem hříšného. .A v jednostejné nenávisti jsou u Boha bezbožník
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i jeho bezbožnost.: Moudr. 14. 9. Kdo může od nepřítele oče
kávati něco dobrého? Urazil-li tě kdo těžce, budeš mu ze srdce
zase nakloněn, dokud neželí spáchaného bezpráví? Střelil-li kdo
po tobě, aby tě usmrtil, a selhalali rána. co bys učinil, kdyby
k tobě přistoupil aprosilonějakou milost? Proto píše sv. Augustin:
Jaké to opovážlivost, když ten, který hněvu hoden jest, od Boha
ještě novou milost žádá? Jaká to smělost, když ten, který zaslu—
huje trestu největšího, takřka o nové dobrodiní prosí? Uráží
soudce, kdo bez lítosti a dostiučinění ještě odměny žádá.: Nyní
chápu, proč Petr po trojnásobném zapření neprosil hned Spasitele
za odpuštění, ač naň laskavě pohlédl, nýbrž vyšel ven a plakal
hořce. »Okamžitou prosbou za odpuštění, praví sv. Ambrož, byl
by ještě více Pána svého urazil; nebot dříve než prosíme, musíme
plakati.:

—

Chceme-li u Boha něčeho vyprositi, musíme plakati nad
hříchy svými, z nich se vyznati a za ně dostiučiniti; musíme
ustati v nepřátelství a zatoužiti po přízni a lásce boží.
2. Bohu odporna je modlitba hříšníkova. Proč nepřijal Bůh
oběti Kainovy: >Poněvadž přinesl za oběť plodiny nikoli nejlepší,
ale zcela nepatrnéc, odpovídá sv. Ambrož. Aprávě proto nehledí
na modlitbu hříšníka, poněvadž mu neobětuje, co jest mu pří
jemným. »Obětujte oběť spravedlnosti a doufejte v Hospodinac,
volá Zalmista Páně. 4. 6. Chceme-li od Boha dosáhnouti milosti,
obětujme mu nejdříve zbožný a spravedlivý život. David porov
nává modlitbu s vonným zápalem kadidla: »Modlitba má vznášej
se jako zápal kadidla před obličejem tvým.: Ž. 140. 2. o jak
nepříjemný zápach šíří kol sebe modlitba, jež vychází ze srdce hříchy
otráveného a hnisavého ! Modlitby spravedlivého odnášejí andělé jako
vzácnou vůni ke trůnu božímu; ne tak modlitbu hříšníka. Žádný
služebník neodvážil by se přinésti dárek svému pánu na misce
nečisté. Kdo by se odvážil poctíti vznešeného pána, o jehož přízeň
se uchází, zvadlými květinami, shnilým ovocem, falešným penízemř
Zasíláš—liprosebný list vznešenému muži, pak pečlivě vybíráš
papír, pak úhledně snažíš se napsati písmena a okrášliti slova.
Víš zajisté, že by prosebný list neúhlcdně, přeškrtanými slovy neb
různými úpravami napsaný nenaklonil dárce ku přízni a laska
vosti, ale spíše ku hněvu a odporu. »Když budete vztahovati
ruce své, odvrátím oči své od vás; a když rozmnožíte modlitbu,
nevyslyším: nebo ruce vaše jsou plny krve. Umejte se, odejměte
zlost myšlení od očí svých, přestaňte převráceně činiti,c 1. 15.,
tak praví Bůh skrze proroka Isaiáše. Hřích nazývá se tu krví.
Ať se jen modlí nespravedliví, at se modlí nečistí, kteří ruce své
a srdce ještě nikdy upřímně neočistili od nespravedlnosti a hříchu,
nebudou vyslyšení. Ať se modlí hněviví, kteří by, kdyby mohli, na
těle i duši ztrestali ty, kdo jich urazili, Boha však, kterého toli
kráte urazili, prosí o smilování, — i těch nevyslyší Bůh. —
V žalmu 148. zve David, žalmista, všecky tvory ku chvále
Boha: slunce, měsíc, hvězdy vody, oheň, krupobití, sníh a led,
hory, stromy a každého živočicha,králeavšecky národy, mládence
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a panny, starce i mladé; volá propasti země, zeměplazy a divokou
zvěř; jenom o hříšných nečiní zmínky. Vše může Bohu vzdávati
čest achválu, jenom hříšník nikoli; a i kdyby chtěl, chvála jeho
není příjemnou ale odpornou. A jest to přirozeno zcela; neboť
kdo trvá ve hříchu, zůstává i v nepřátelství s Bohem, a modlí—li
se, oslavuje-li Boha, činí totéž co učinil Jidáš zrádce, když políbil
Krista. A tak nejen hříšník jest v nenávisti u Boha, ale i jeho

modlitba, dokud kajícně se nevrátí k Bohu oslitováníaodpuštění.
3. Protivna jest Bohu i příčina modlitby, její úmysl.
Zač prosí hříšník? snad za milost pravé kajícnosti, upřímného
obrácení? Pak by byla modlitba Bohu příjemnou a velice milou.
Ale na to hříšný nepomýšlí;'prosí jen o věci časné, pozem—
ské, za úrodu polní, za zdar ovoce, za výhody, jež by ho ve
hříchu ještě podporovaly, aby mohl více havěti pýše, nečistotě,
nestřídmosti. S modlitbou takovou má se to, jakoby někdo prosil
nepřítele, aby mu zapůjčil nůž, že jej pak nožem probodne.
Hledejte nejprve království boží a spravedlnost jeho, vše
ostatní bude přidáno; tak napomínal božský Spasitel. Nejdříve
se máme postarati, aby Bůh nebyl urážen a pak teprve prositi
za své potřeby. Nežli poprosíme o chléb vezdejší, musíme prositi
a přičiniti se sami o to, aby jméno boží bylo oslavováno, vůle
boží aby byla plněna na zemí, jako ji plní andělé v nebi, aby
království boží založeno bylo v srdcích naších a každy hřích vy
hoštěn. Buďme nejdříve dítkami božími apak můžeme plni důvěry
zvolati: Otče náš! Jinak, kdybychom byli ve hříchuaprosili Boha
za věci časné, odpověděl by nám: »Nečiň mi nevole, dveře jsou
již zavřeny.c Hledejme nejdříve království boží a spravedlnost
jeho, a ostatní bude nám přidáno.
Dle V. Ferd. Huebra, S. J. V. M

Pá:/zal.

Nanebevstoupení Páně.
Poslední rozkaz Páně: !.jeho plnění, ll.jeho zanedbání.
:jdouce do celého světa, kažte všemu
stvoření.:

Ev. sv. Marka, k. 16.

Konec sv. ev. dle sepsání sv. Marka jste právě slyšeli. Na
konci života svého Pán Ježíš ještě 40 dní s učedníky svými obcoval
a jim vzkříšený se zjevoval, což jim nebylo ihned přístupno. On
však se ukazoval jim častěji a učil je o království božím, až na
posled jim dal rozkaz poslední, který jsem položil za základ
dnešní své řeči.
Při poslední večeři dal jim též rozkaz, to byl však rozkaz
o mší sv. Před svým nanebevstoupením dal jim rozkaz zřejmý,
jenž se vztahuje na dvoje věci: mají učití a sice všecky národy:
co Ježíš učil a za druhé učiti je zachovávati vše, co přikázal jim.
Tedy věci dvojího druhu: věci víry, t. j. pravdy, které máme vě
řiti a druhá věc se týká zachovávání příkazů jim daných, tedy
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věcí mravů. A stanoví zde odměnu i trest na ty, kdož rozkaz
plní a kdož jím pohrdají. Kdo uvěří, co byl slyšel od vás a vy
koná též — spasen bude. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Máme
zde poslední rozkaz Páně, který jest všeobecný, týká se všech
rozumných tvorů na zemi a všech části země a všech dob. Spa
sitel mluvil jako svrchovaný a jediný Pán, nebot pravil: mně jest
dána všeliká moc na nebi i na zemi a protož jděte do celého
světa a kažte všemu stvoření. Tento poslední vzkaz béřu za pod

klad a budeme rozjímati:
I. kdy a kde a jak se plní,
II. jak se proti němu hřešz'.

Pojednání.
I.

Spasitel mluví zde o učitelích svých, které posílá do celého
světa po všechny doby, kteří mají nésti jeho učení do nejzazších
končin zemských. do všech národů a jazyků jako kvas svatý.
Tento rozkaz učiti nedal všem svým věřícím, nýbrž jen svým nej—
vybranějším učedníkům a sice Písmo sv. pravi: jedenácti apo
štolům, z jichž řady se odstranil ]idáš. Tedy zde dává jim úřad
učitelský.
]. Předmětem tohoto úřadu jsou zvláštní pravdy a sice ty,
které pouhým a jediným rozumem poznati nelze, nýbrž ty hlavně
pravdy, které toliko ze zjevení božího můžeme poznati anad naše
přirozené smysly vyvýšený jsou a proto je nazýváme pravdy nad
přirozené, o nichž nás sv. evangelium poučuje, které nám oteví
rají oči za hrob a odhalují záv0j věčnosti, mluví nám o boží spra
vedlnosti a svatosti, o síle sv. pokání, jímž očištujeme se,apodivné
působnosti Těla Páně, o našem povolání od Boha k životu věč
nému. To jest předmětem tohoto úřadu učitelského. Nikoliv po
znání tvorstva, nýbrž stvořitele a ne pravdy časné, nýbrž věčné.
Tot jest zřejmé zřízeni Páně.
Pro jakou dobu ustanoven? Tento úřad ale zřídilpro všechny
doby a národy, poněvadž mluví o všem stvoření rozumném, jímž
jest člověk, který odumírá a nové pokolení povstává ve všech
částech země a v každé době Předkové zde na hřbitově, vy zde,
mládež doma. Vymírá a dorůstá národ různý po všech končinách
země. My sami rosteme denně a denně odumíráme a jsme zde
na čas toliko, ale tento úřad učitelský, o němž mluví Pán, jest
zde pro všechny časy a místa a národy, on jest obecný, jako Pán
praví o sobě, že jest mu dána všeliká moc na nebi i na zemi, tak
jest ten úřad od něho dán pro nebe a zemi, aby pozemšťané stá
vali se nebeštany tou pravdou věčnou a poslušnosti. Na těch slo
vech se nedá nic měniti, neboť jsou jasná.
2. Teď se třeba tázati, kde jest ten úřad učitelský, který
slyšeti a poslouchati musíme zcela a naprosto a bez podmínky.
Ku jedenácti apoštolům mluvil Kristus Pán ta slova adal jim roz
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kaz poslední a povšechný. U nich tedy třeba hledati vždy pravdu
Kristovu.
Těch 11 apoštolů, mezi nimiž byl sv. Petr, řídilo církev a
učilo jménem jejím ve jménu Ježíše Kvista ve všech dobách a mi
stech. Oni jsou první úřad učitelský v církvi, který ovšem má
trvati tak dlouho, dokud tvorstvo rozumné na zemi trvati bude a
proto trvá i nyní v církvi sv. tento úřad a ] ho učení nazýváme
učením církve. Ono není učením lidsk'ým, nýbrž božím. Též tomu
prvnímu sboru učitelskému řekl Pán: Já jsem s vámi po všechny
dny až do skonání světa. Apoštolé odešli ze světa smrtí mučed—
nickou, ale nezmizel jejich úřad, který jim Pán ]ežíš v posledním
svém rozkazu dal a nezmizela ani přítomnost Páně, která po
všechny dny je bude učiti všemu, což ježíš Kristus přikázal jim.
3. Proto věřící s takovou úctou a láskou béře projev učícího
úřadu církve, protože slyší v něm: Hlas Kristův: Kdo vás slyší,.
mne slyší, a proto jest mu člověk neslyšící církve člověkem
politování hodným. Však těch upřímně a ochotně slyšících není
tak veliký počet, jak by se na první pohled zdálo, nýbrž počet
jen malinký v porovnání s tím velikým počtem, k nimž hlas Páně
dochází, ale nepřijímá se jako hlas božského učitele.
.
4. Ten hlas zní vždy, když církev úřadem svým učitelským
tu věčnou pravdu Páně vykládá, hájí a brání. A to se díti může
způsobem dvojím, jak se dálo po všechna století, co církev Páně
trvá, totiž společně, když apošto lé se svou hlavou sv. Petrem po
prvé se sešli v Jerusalemě, aby rozhodli o sporné tehdy otázce,
zda jistá obřadní ustanovení Sr. Z. trvají v platnosti či ne. To byl
první tak zvaný sněm církevní, jemuž sv. Petr předsedal a usne
sení jeho prohlásil: »Zlíbilo se Duchu sv. a nám, na vás žádného.
více břemena nevzkládati, kromě těchto potřebných věcí.< 'Takých
sněmů církevních odbývalo se celkem XIX. a poslední z nich byl
sněm vatikánský v Rímě r. 1871, na němž znovu opakovány dvě
základní pravdy: předně že Boha světlem přirozeného rozumu
poznati můžeme a druhá, že církev ihlava jejího učitelského
úřadu ve věcech sv. víry a mravu omýliti se nemůže, poněvadž
má zaslíbenou pomoc jak Ducha sv. tak přítomnost Páně po
všechny věky. To jest druhý výkon učitelského úřadu církve.
Pomoc Ducha sv. slíbil Ježíš Kristus slovy: »já prositi budu Otce
svého a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával na věky.
Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti, neboť nevidí ho, aniž ho
zná, ale vy ho poznáte, neboť ve vás zůstane a ve vás bude.:
Jan 14 v. 17. jak jasná jsou ta slova. Církvi své dal Pán tohoto
Ducha sv., kterého svět přijmouti nemůže, protože ho nevidí asvět
říká, co nevidím, to nevěřím, ale vy, kteří jste učedníci moji, vy
ho poznáte a on ve vás zůstane. (Dobře odbyl mluvku jakéhos
Sydney Smith, když při hostině v Holland Hovse prohlásil se
za materialistu, jenž krom hmoty nic jiného neuznává. Sydney
Smith jakoby neslyšel jeho hloupou řeč, obrátil pozornost na
omáčku, kterou jedl a pravil: )je výtečná.: »Ano,c přizvukoval
mluvka, »přímo výtečná.: Načež Smith: »A což věříte, že jest
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nějaký kuchař na světě?:

Mluvka mlčel.) Smiles Pov. kap. 1.

str. 14.)

Ten hlas učitelského úřadu zní vždy, kdykoliv hlava církve
vykládá, vysvětluje věci sv. víry a mravů, tu věříme, že Duch sv.
jest s ním a že nemůže se v těchto věcech mýliti a proto pra—
víme, že jest v těch věcech neomylný. To jest to učení, proti
němuž svět tolik se namluví a napíše, a které jest přirozený dů—
sledek slov Pána Ježíše a jeho zaslíbení Jeho hlas roznáší se do
celého světa a platí všem národům a bude zníti dokud rozumné
tvorstvo bude na zemi, jemuž třeba hlásati sv. evangelium oJežíši,
který se člověkem stal, aby žádný, kdož v něho věří, |nezahynul,
ale měl život věčný.
Když jsem vyložil vám úřadu učitelského a církve sv. podstatu
a vážnost, obraťme zrak svůj ke hříchům proti úřadu učitelskému
a proti poslednímu rozkazu Páně, o čemž v díle
II.

Pán Ježíš učil jako maje moc. Proto pravili, žádný člověk
tak neučil. On předložil učení lidské a pak řekl pravdu boží: Já
ale pravím vám. Proto s tak velikou vážností vypravil apoštoly
jako živý svůj hlas, který zaznívá ve všech končinách a dobách
a zní pravdou dokud sjednocen jest s hlavou církve. A proto
praví Pán Ježíš: Kdo vámi pohrdá, pohrdá mnou. Jest tedy ona
neposlušnost k učitelskému úřadu církve sv.
Přátelé drazí, jak hrozný a osudný to omyl a hřích. To po
známe, když rozložíme si poněkud slova Páně, která jste v evan—
geliu právě slyšeli. Velikost toho hříchu, pohrdnutí hlasem církve
poznáme, když si uvědomíme: kdo kdy je pravil, co na ta slova
slíbil a čím hrozil.
1. Ve velebném okamžení svého nanebevzetí dává svůj bož—
ský rozkaz a zaslíbení. Když nebe a zemi nazval svou mocností,
pak ve jménu svém posílá do celého světa učit, co slyšeli a za—
chovávat, co přikázáno bylo. Ano, odpor tomu slovu prohlašuje
za odpor sobě samému. Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.
Lidským učitelem pohrdati jest neslušno snad, ale není
hříšno, kdežto božským učitelem pohrdnouti jest zločinem proti
Duchu sv. Jiní učitelé nemohou zatratiti ty, kdož s nimi nejdou.
Odpírati učení lidskému může býti všetečností a hloupostí, ale
nemůže býti hříchem; bludem, ale neposlouchati církve a jejího
učení nazýváme haeresí, kacířstvím, bludem a říkáme, že jest
smrtelným hříchem.
Kdyby církev byla jen lidským zřízením, nemohla by býti
neposlušnost k ní tak velikým hříchem, že praví Kristus Pán:
Kdo by církve neuposlechl, budiž tobě jako pohan a veřejný hříšník.
Však jaký pohled skýtá přítomný svět. Clověk ani nechce
věřiti té hloubce pohrdání církví, v'níž Ježíš svůj úřad učitelský
stělesnil a zvěčnil pro dobu trvání rozumového tvorstva na této
planetě zemské, než se budou moci nebeské hýbati.
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Té věčné a nezměnitelné pravdě boží se odpírá více, než
každé pouze lidské pravdě. Co však to jest za následek? Zkáza.
Proto nám praví Kristus Pán, že odměnou víryjest spasení věčné
a trestem pohrdnutí že jest zatracení. Z toho trestu a odměny
vidíme velikost viny a zásluh
2. Proto bylo vždy hrozným obviněním člověka, viniti jej
z kacířství či haerese, to jest že tvrdošíjně od-nítl' učení církve sv.,
v níž Kristus jest a Duch sv. přebývá v ní. učitel pravdy po
všechny věky. Proto toužil každý očistiti se z toho hříchu kacíř
stva, to jest držení se učení církví zavrženého. Každého učení
zkouška záležela v tom, zda jest v souhlasu s církví, která byla
a jest také dnes učitelkou a sloupem pravdy. jest dnes stejně
velikým hříchem a osudným bludem, držeti se učení církví za—
vrženého jako bylo v I., II. a III století a až do dnešního dne.
Listy a spisy sv. otců vždy jsou plny obrany sv. pravdy Páně a
odsuzují všechna odchylná lidská učení. Tak už sv. Pavel uka
zoval, že jsou roztržky a že se při nich ukazuje, kdo jest ducha
církevního. Sv. Ignác mučedník hájí sv. pravdu proti bludům
\! době apoštolské, sv. Irenej proti bludařům-v II. st, Tertullian
ve III. stol., sv. Optatus a sv. Augustin ve IV. stol., sv. Lev
v V. stol. a tak po všechny doby.
Kdož učení zavrženého se přidržoval, byl vyobcován. Naproti
tomu zase církev sv. se nazývá: svátostí pravdy (sacramentum
veritatis u sv. Cypriana), to jest zevnější znamení pravdy. Církev
jest »svatyní Ducha sv.: a jak píše sv Irenej proti kacířství jest
Duch sv. tam, kde jest církev: Ubi Ecclesia ibi Spiritus. Tato
svatyně pravdy jest pohrdnuta a zneuctěna, tak zneuctěna, jako
byl sám její stavitel Ježíš Kristus, který byl posmíván, poplván,
porouhán tím nejsurovějším způsobem, vykřičen jako lhář, svůdce
lidu a největší nepřítel. Hle, přátelé drazí, to snášel stavitel té
církve sv., bude míti ta svatyně pravdy Ducha sv. lepší osud
k očekávání?
Sv. Augustin ve své době proti různým bludařům psal, že
příliš s jistotou a lehkomyslností soudí okrsek zemský. (Securus
judicat orbis terrarum.) Když viděl, jak lehkomyslně se pohrdá
od tak mnohých s božskou nezměnitelnou pravdou jako s malič
kostí, a tak můžeme říci o našem okolí, že tak bezpečně a lehko
myslně pohrdá věčnými pravdami, jakoby to byly dětské bubliny.
Nechtí uznati a pochopiti, protože se nevidí, jak sám Spasitel
pravil, ale jaké to bude přepočtení a sklamání!
3. Však nebyl bych praktickým učitelem, kdybych na tomto
přestal. Vy jste také povinni učiti a hájiti ty sv. pravdy věčné a
sice mnohým způsobem. Nejprve jest zde slovo vaše ve vaší ro
dině a okolí, abyste i vy nesli slovo Páně jako sv. oheň lásky a
křest. mravů do svých domovin.
Pak jest zde váš život, který musí býti uskutečněná víra
naše, aby vidouce naše skutky, velebili Otce, jenž jest v nebesích.
Dále jsou zde všechny ostatní pomůcky šíření slova božího
a v první řadě kniha, tisk, missie sv. Jako na slovo třeba dáti
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pozor, tak také na to tištěné slovo, které déle trvá a vždy jest
po ruce. Zde třeba býti apoštolemastrážcem. Apoštolem dobrého
tisku, strážcem špatného. Církev zřídila k vůli tomu zvláštní
úřad, jenž upozorňuje na spisy, které nezdravé učení a odchylné
od církevního podávají, t. zv. nindeXc, t. j. ukazovatel či varo
vatel. Pro mnohé ta výstraha není ničím. Oni si sami zodpoví
a ovoce na své duši dožijí. Hřích jest zlý, ale držeti se bludu
jest daleko horší hříšný stav, protože blud musí vésti ku bludným
důsledkům na všech stranách. Duše drahé, milujte pravdu, dceru
nebes a nedejte se od ní lidským učením svést, chcete-li vstoupiti
s Pánem svým též na nebe.
Lidské vědomí a poznání jest netoliko malé, ale chatrné.
(Dobře odpověděl zkušený muž mluvkovi, který tvrdil ten stále
opakovaný nesmysl: »Co nepochopuju — nevěřím.: »To tedy
bude vaše »věřímc ta nejkratší věc na světě.: jest to klam, že bez—
pečnost našeho poznání proniká k základům. Nikoliv, tam nám
zůstává vše tajno (co jest život, řeč, duše, cit, vůle atd.). Smiles
Povinnost 14.
Ježíš mluví k nám dnes svou církví a úřadem učitelským,
jako mluvil za onoho času v]erusalemě. Věnujme mu srdce, aby
chom vzali život věčný. Amen.

Fr. Vaněček.

Nanebevstoupení Páně.
Činnost missií pohanských a vnitřní missíe jsou sláva
nasi církve.
»Jdouce po všem světě, kažte evange—
lium všemu stvoření.c Sv. Mat. 16, v. 15.

Konec sv. evangelia nám předvádí konec vezdejšího puto
vání v tělo Pána a Spasitele našeho. Dnes s tělem svým, které
z Marie Panny, z Ducha sv. působení na sebe vzal, vrací se
s tělem na pravici boží. Evangelium nám líčí, kterak apoštolové
»šli a kázali všudec, a tak plnili ten rozkaz poslání Páně: »při
jměte moc Ducha sv. přicházejícího na vás, a budete mi svědkové
v ]erusalemě a ve všem Judsku i Samařsku, a až do posledních
končin země.: Akt. 1. 8.
Pán Kristus v obojím čtení jak v evangeliu tak ve skutcích
apoštolských posílá apoštoly do končin světa kázat všemu stvo
ření. jak se plní tento rozkaz? Dnes, kdy máme slavnost nanebe
vstoupení Páně, přehlédněme, kterak naše sv. církev katolická tento
rozkaz Páně plní. Káže se o této činnosti zřídka, ač jest právě
ona chloubou a okrasou církve naší. Pán ]ežíš v poslední chvíli
dal poslední rozkaz svůj a ten zní: kázati po celém světě. Vez—.
měme proto za předmět dnešního kázání:
I. missionářskou činnost církve sv. 'mezi pohany;
II. vnitřní činnost missijní mezi křesťany.
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Pojednání.
[.

Známo, že sv. apoštolové rozešli se do všech končin světa,
aby všude nesli sv. evangelium. Ta činnost vztahující se na celý
svět trvá až do dnes. Prohlédneme-li 5 dílů světa na této země
kouli, všude nalézáme věrozvěsty — missionáře, kteří plní rozkaz
Páně: jdouce do celého světa, kažte všemu stvoření.
Tato činnost missioua'mí sv. církve jest chloubou její z mua—
Ízých příčín. Tou činností ukazuje se právě obecnost či katolí
čnost sv. církve, že jest pro všechny národy. Není jazyka na světě,
vněmž by naši missionáři nehlásali Krista všemu stvořeni. Missio
náři naši jdou do černé Afriky, do sněžného severu mezi Esky
máky, jdou k divocbům australským a v Jižní Americe a všude
nesouce život věčnýa sobě »svůj život na dlanic, t. j. v ustavičném
nebezpečí ztratiti jej pro Krista a nalézti jej v Kristu.
'len duch apoštolský jest stále v církvi sv. a působí stálé
rozšíření v nových a v nových krajích a dává náhradu za mnohé
vodpadlé ve starém světě. (Biskup ;novoyorkský mohl říci Piu X.,
že má náhradu za Francii ve vděčné Americe, měl pravdu.)
To jest osvětná činnost církve katolické, na kterou musíme
býti hrdi a k ní rádi obětinu přinésti. f7z'ue'stázjy posílají do zemí
vzdálených kupce, vojsko a inženýry, aby těžili z těch zemí: zlato,
kožešiny, koření a pod. Církev sv. však do těch krajů posílá své
uey'lzrdz'uuějšíduše, aby tam lovili — duše uesmrz'elně a vyplnily
rozkaz Páně: :kažte všemu stvoření : Jako rybáři lidí, chytají
slovem lásky a životem plaché divochy a učí je prvním počátkům
vzdělání: modlitbě, práci, ctnosti a životu důstojnému rozumného
tvora božího.
Hřích učinil z nich poloviční zvířata, která jen ve vzpomínkách
otců si vypráví o stvoření a o lepších dobách na počátku. Missio
náři je učí práci, modlitbě a pořádku, a šíří tím vzdělanost kře
stanskou.
Mno/zo slyšíme mluvili o pokroku a vzdělanosti a osvětě &
mluw to vždy lidé, kteří neučinili ani zbla pro pokrok a osvětu.
Nám katolíkům nadávají tmářův azpátečniků a kolik těch různých
jmen/řnají v zásobě, ale naši missionáři jsou ti, kteří v počtu
do tisíců jdoucích jdou kázat evangelium s nasazením života
svého do míst, kam nevkročila. noha bělocha. Ti »osvětářic a
»pokrokářic sedí v teple, mnohdy dobře placených místech a
celá činnost spočívá v tupení sv. církve a víry. Divná to zaslepenost.
Abych jen malou ukázku o činnosti missijní podal, dím, že
fedmé v Číně působí 1000 missionářů, krom sester, a že z nich
mnozí mučednické koruny v době nejnovější došli. Jaký to vzne
šený boj. Na válku dal svět milliony peněz, na rozšíření sv. evan
gelia věnuje církev sv. krev svých nejlepších synů a béře za to
vděk: nadávku a násilí. (Anglie jediná věnovala od r. 1850—80
1200 milliard šterlinků na válčení, na missie 1400 millionů Smiles
» Pov. . 316.)
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O vzdělání oněch ubohých, kteří sedí ve stínu smrti, starají
se jen missionáři a ti, kdož ku výživě jejich a podpoře přispívají.
Církev sv. vybírá ve svých kostelích daň věřících na šíření sv.
evangelia při obětování, které jest předepsáno v některé dny svá
teční, jako na př. na šv. Tři krále ve prospěch afrických černochů,
na Neposkvrněné početí Panny Marie na missie v zemi turecké,
při božím hrobě na boží hrob a pod. Maličko se přispívá a přece
-ztoho malička veliký užitek a dílo povstává.
Používám této příležitosti, abych ti vložil na srdce, abys dle
možnosti své přispěl něčím, nepravím velikým, ale jen pětníkem

aneb aspoň krejcarem. Kdyby každý jen krejcar dal, sešlo by se
velmi mnoho a mnoho by se vykonalo, aby se splnil rozkaz Páně:
»jdouce po všem světě, kažte všemu stvoření.: Nemáš-li ani
krejcar, dej aspoň jeden »zdrávasc, nikdy si však nebeř za vzor ty
ubožáky, kteří nedají nic a nadávají mnoho.
'
K spolučinnosti na vyplnění rozkazu Páně nás vede: vý
slovný rozkaz, láska k Bohu, a víra o ceně naší duše. jestli toho
drahocenného pokladu skutečně umíš si vážiti, pak také musíš se při
činiti, abys i jiné získal, čest boží šířil, jméno Páně posvětil,
jeho království svolával, jak nás to učí »otčenáš.c
My jako křesťané jsme povinni pomoci ku sv. víře těm,
kdožji ještě nemají. ]est to zvláštní zjev, že ty země, které veliké
věci vykonaly pro rozšíření viry,“ také veliké věci dostaly pro
“blaho své. Španělsko, když posílalo své apoštoly do zámoří, bylo
prvním státem na světě, Francie, dokud její missionářibylivprvní
'řadě, stála sama na vrcholu. Dnes největší oběti pro šíření sv.
“víry přináší — Amerika — a stojí nejvýše mezi státy.
Rozkaz Páně: »kažte všemu stvoření,: týká se všech, a
proto musí přispívati dle sil svých každý věřící a jak jsem již
pravil aspoň »zdrávasemv, když nemůže haléřem, a komu jest
»zdrávas- mnoho a dlouhé modlení, tedy aspoň při slovech
„»otčenášec, »posvět se jméno tvé a přijď králosství tvéc, vzpo—
meň na všechny ty, kdož na sv. missiích v zámoří pracují jako
bojovníci a mučedníci Páně. Tato činnost jest slávou církve naší,

poněvadž předčí všechny státy, všechny university a školy, a koná
dílo osvěty, jaké kdys konal sv. Cyrill a Methoděj mezi našimi
otci, a sv. Vojtěch mezi Uhry a Prusy. Připěj každý vyplniti
rozkaz Páně.
Máme však ještě missie jiné, ty jsem nazval vnitřní a o těch
v díle
II

Co rozumím missz'z'vnitřm') Dvojí věc: předně posvěcení
vlastní, kárání sama sebe, poučení se o sv. evangeliu. Neboť krá
lovství boží jest trojí, jak víte: V nebi, v církvi a v duši. O tomto
missionaření v duši nemluvím, ono se samo sebou rozumí a kaž—
dého křesťana: »tot jest vůle boží posvěcení vaše<< mluvil jsem
často jindy. Ale vnitřní missií — kázání slova božího všemu
stvoření, rozumím missií mezi pohany v zemích křesťanských, to
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jest doma mezi námi: v Rakousku, v Čechách, v Prazea vdomě,
v němž bydlíš. To jest ta vnitřní missie.
Což nejsme my všichni pokřtěni? Ano 97—98 osob ze sta
jest pokřtěno vodou. ale třeba znova obrodu též v Duchu sv. Zde máme
mnoho co konati. Smutné jsou číslice, jimiž se vyjadřuje účasten—
ství na službách božích v neděli. jest pravda, že jdou mnozi. ale
ještě větší množství jest těch, kteří nejdou, ba jsou mnozí, kteří
celý rok nejdou a neslyší slova božího. Nemůže v nich býti sv.
víry. jsou také“ mnozí, kteří ku Stolu Páně vůbec nejdou a jak
veliký jest jich počet. Toť jsou ti pohani, kterým třeba mezi
námi kázatí.
My máme pohany kolem sebe, které třeba také získávati a
učiti a spasiti. jen letem chci několik směrů v této činnosti ozna—
čiti. Vy znáte činnost »sv. Vojtěchaa, jenž nám má opatřiti ko
stely v těch nových městech, které v době nové povstaly a dosud
nemají kostela. Tot jest kus missijní činnosti. Ve všech těch mí
stech, kde nebylo kostela, vzmohlo se značnou měrou moderní
pohanství. Tuto zkušenost vyznává nám jeden z missionářů ame—
rických mezi našimi českými krajany. On sděluje smutné faktum,
že krajané naši, kde neměli českého kněze, upadli do nejhorších
mravních poměrů, kde bylo kněze a kostela. zachovali se pře
mnozi a povstaly kvetoucí osady. Toto smutné faktum vidíme
opakovati se mezi námi. V obcích nových, kde povstal nový život
průmyslový. kde není kostela a. kněze, vznikly spolky, které zdi—
vočily lid a v mnohém ohledu jej zničily na řadu let. Zde jest
způsob vnitřní missie, kterou musíme rovněž podporovati, abychom
vyplnili rozkaz Páně: >kažte všemu stvořeníc. jednotlivec sebe
zámožnější nemůže vykonati tuto úlohu, nýbrž musí spolupůsobiti
všichni. Proto povstal spolek sv. Bonifáce, jehož listem jest »Sv.
Vojtěcha, který se vám podává zadarmo, v té naději, že vykonáte
v zájmu ježíše Krista, co ve vašich silách jest. Můžeš-li přispěti,
přispěj. Nc mnoho, ale něco, a všichni! Nemůžeš-li, tedy učiň, co
múžeš, dej ten list čísti dál a nezahazuj jej. Upozorni někoho na
obsah jeho. Slovo tištěné jest trpělivějšl a snáze se přijme než
mluvené. Snad mnoho způsobí, o čem ty se doviš snad až bude
Bůh účtovati s tebou v den tvého úmrtí.
jak mnoho dobrého může se způsobiti. jiné časové »jdouce
učte: pro vnitřní miSsii jest učení sv. evangeliu tiskem, časopisem.
jest předně nevědomost o sv. náboženství tak veliká, že io hlav
ních věcech nejsou mnozí poučeni, a jest dále šíření pomluva lží
tak obrovské, že se mu můžeme jen velikou čilou kolportáží svých
věcí ubráníti. Proto buď apoštolem i ty.
Co katol. znáš, rozšiřuj, poučuj a sám sebe hlavně vzdělávej.
Netrp nic na stole, čím se zlehčuje Bůh a sv. víra a církev Páně.
Kdyby nebylo špatných spisů kupovačů. nebylo by špatných
spisů. Proto každý, kdo koupí i za krejcar špatný list, jest spolu
vinen.
Máme dále ještě i jiný druh vnitřní missie, to jsou ony du
chovní cvičení, která se občas konávaji na osadách, při nichž cizí
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kněží soustavně probírají věročlánky a mravouku soustavněas po
mocí boží dosahují toho, co praví evang.: na oni šliakázali všude,
a Pán jim pomáhal, a potvrzoval řeč jejich následujícími na to
divy.< Ty divy, které často po missií sv. následují, to jest ten
největší zázrak, jejž Bůh konává: »obrácení hříšníka.: Když se
tedy sv. missie koná, súčastni se jí také asice aspoň vždy v deseti
letech. tak abys mohl říci, že jsi jako svobodný vykonal žlvotní
zpověď a jako dospělý také. Můžeš klidně pohlížeti vstříc svému
poslednímu okamžiku, poněvadž lze právem za to míti, že jsi jistě
dobře přijal sv. pokání a tak máš účtování na smrtelné posteli
lehčí a jsi bližší svému spasení.
Vnitřní missií jest však pro tebe, jak jsem často už opa—
koval, tvůj domov, tvá rodina. Zde musíš učiti slovem, příkladem,

modlitbou, knihou. Zde jest to nejdůležitější pole, které nesmíš
zanedbat. Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal a na své
duši zkázu trpěl? Proto i sv. Pavel se obával, aby, když káže
jiným, sám nebyl zavržen. I v tomto směru kázání jest postup a
sice začíná u našeho já, jde ku všem, kteří jsou naši, pak jde
dále a dále až ]; nejzazším končinám zemským, k nimž máme
rovněž povinnost napomáhati, aby se kázalo evangelium všemu
stvoření. Čiň, co jest v síle tvé, Bůh nebude od tebe více žádati,
ale čiň tak rád a buď mu svědkem: doma, v sousedstvu a u všech
známých. Amen.

Fr. Vaněček.

Neděle Vl. po velikonoci.
Život náš svědectví Páně.
>I vy svědectví budete vydávat.:
Ev. sv. Jana 15, 26.

Slovo Páně trvá na věky. Tak i slovo Páně k učedníkům
svým: i vy budete svědectví vydávati. Tak i náš život jest svě
dectvím naším, jaké my dáváme Spasiteli!
Jak krásné, povznášející svědectví má Kristus Pán mezi učed
níky svými! At začneme kde chceme, všude vidíme hojnost krás—
ných svědectví. Kde kdo spravedlivý kupí se kolem sv. kříže, aby
mu vydal svědectví a zase aby mu v odměnu Pán ježíš dal svě
dectví své. Jest podivuhodné, že i ti nejzchátralejší lidi přejí si
umříti jako křesťané, býti pochováni jako katolíci, držeti i v rakvi
sv. kříž ý rukou svých. Musí to býti velmi krásné jméno, které
si všichni přikládati chtí. Křesťan jsem, vyznává každý, ale je-li
opravdu křesťan, jest jiná otázka. Přece ne to, čím se býti pra
víme, spasí nás, ale čím opravdu jsme, zachrání nás.
?ake' má býti naše svědectví?

Pojednání.
1. Vezmeme-li sv. Štěpána, prvního mučedníka Páně, vidíme
jej nejen obžalovaného, ale iodsouzeného, a jedině pro víru svou.
Rádce duchovní.

29
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Co ještě mohli mu vytknouti více? Nic. Proč tak na něho zuřili?
Protože byl učedník Páně a nepřiznával se k nepřátelům. Toť již
Pán předpověděl, že je vyvedou ven akaždý, kdo něco zlého jim
udělá, že bude Vsedomnívati, že službu prokázal Bohu.
A přece Stěpán nic jiného nemluvil, než že pravil, že jsou
tvrdých srdcí a odpírají Duchu sv., jako jich otcové odpírali. Jeho
tvář stkvěla se jako tvář anděla a přece kamenný déšť se na
něho sypal.
2. Pravdajest protijed lži. Otráví li se kdo, dává se mu proti
jed, který má hlavní účinek, aby otrávený zvrátil, co jedovatého
požil. S velikými bolestmi vrací otrávený požitý jed, ale ty veliké
bolesti jsou důkaz, že protijed začíná působiti. Tak pravda také
působí jako protijed lži. Když mnoho se jí odpírá, jest to důkazem,
že mnoho lži bylo požito. .

Vezměme sv. proroka Jeremiáše,

kterého vyhnali ze země

rodné, protože nemohli ho snést, ani jeho řeč — a Jeremiáš
utíkal do ciziny, zdržoval se v poušti a spal pod stromy a sám
dí k pronásledovatelům svým: Což pak já jsem zloděj, neb lich
vář, neb podvodník, že všichni horlí proti mně? 15, 10. Ne
horlili ani na největšího nepřjiele tak, jako na proroka božího,
který jim pravdu mluvil. Byl snad Jeremiáš nejhorším v zemi, že
jej vyhnali z ní? Nebyl, ano byl nejlepším, byl mužem božím.
Vezměme první křesťany, jak o nich píše pohanský soudce
Plinius k císaři: S těmi, kteří jsou obžalováni jako křesťané, takto
nakládám: nejprve se tážu jich, jsou-li křesťané— když přisvědčí,
táži se jich po druhé a po třetí a hrozím tresty. Setrvají-li ve
svém vyznání, přistoupím k trestu. Ostatně — praví pohanský
soudce — celý jejich hřích záleží v tom, že se v určité dny při
svítání schází a Kristu jako Bohu střídavě zpívají, zavazují se
věrou svou —že žádné krádeže, loupeže, cizoložství se nedopustí,
svou víru nezaprou. . . Tak píše pohan okřesťanech, které stíhal;
je v tom krásné svědectví prvních křesťanů. A přece byli stíháni
jako nepřátelé říše a odpůrci lidstva.
3. Tak plní se přípověd Páně do dnes, nebo není nic ve
větší nenávisti, jako duch Kristův. Říkali sice nepřátelé Páně, kdy
bychom byli živi za časů proroků, nebyli bychom je pronásledo
vali jako otcové naši, ale zatím pronásledovali krále proroků. Tak
říkají i lidé světáci, vždyť my jsme také křesťané, katolíci, ale ne
smíme být přehnaní, aneb snad zuřivci. Vždyť my jsme také
křesťané a katolíci, říkají ti největší kolikráte neznabohové. Upo
míná mne ten výrok na jednoho cikána, který ke mně přišel,
abych pokřtil mu 121etého chlapce. My jsme taky křesťané, pravil
ten cikán, ale bylo z něho viděti celou zchátralost, neboť žádal
za křest jen na oko. Tak činí lidé, kteří nejsou sice cikányatřeba
zastávají čestné úřady, ale křesťanství mají právě tak málo, jako
cikán. Je viděti právě tak často v kostele jako cikána, vidíte je
při stole Páně jako cikána, modlí se tak často jako cikán —
při tom se vychloubají svou poctivostí jako cikán, a snad žijí
v jiném ohledu jako cikán, jen že se netoulají světem jako cikáni.
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Tací lidé chtí namluvit sobě ijiným,

že jsou také dobří

křesťané, ano lepší křesťané než ti, kteří povinnosti křesťanské
plní, nebo říkají — vidíte, oni mají také chyby, a z toho, že mají
jiní zbožní také chybičky — hned odvozují, že jsou sami lepší
než oni, byt měli v oku svém břevna, klády úrazu. Každý skutek
křesťana zbožného přesně posuzují, — daleko přísněii, než nějaký
lehkomyslný život jiného, nestydaté řeči —- špatný, pohoršující
příklad. Nikdy neslyšíte ty vlažné křesťany taky-katolíky tak
přísně posuzovat člověka nemravného, jako člověka zbožného,
který také tu a onde klesl a zhřešil, jakoby nebyl také člověk a jen

ten taky-katolík měl právo výhradní na poklesky jeden za druhým.
Vidíme již v životě Páně, že nepřátelé jeho našli na jeho
učednících chyby a řekli Mistru jejich: Proč učedníci tvoji jedí
chléb neumytýma rukama — a jindy, proč učedníci tvoji v den
sobotní mrou hlady—a jedí. Tak jednají všichni nepřátelé Páně —
oni vidí a hledají jen chyby na zbožném křestanu, ale na sobě
své chyby nevidí.
Clověku světskému všechno lehce projde. .On si z ničeho
nedělá nic, ale člověka zbožného se všech stran pozorují, aby na
něm chybu našli a zbožnosti jeho se vysmívali.
4. Kristus Pán praví: budete mi svědky — a na těch svěd
cích všechen hněv nepřátel se vyleje — vyženou vás — vyobcujou
vás a budou dělati všemožné bezpráví.
_
Ale proto se nesmíme dát zastrašit: Jak málo od'nás svě
dectví žádá náš Spasitel. Jakoby znal naši velikou slabost, tu
žádá od nás, abychom vytrvali v jeho pravděapři jeho přikázání
— byt i se lidé smáli.
Doby mučení jsou pryč — aspoň v naší zemi a říši — ale
není doba posměchu pryč. Nebo mnohá prázdná nádoba se směje
zbožnému a křesťansky spravedlivému životu. A vidíte, i ten
úsměšek mnohého zastraší, jak slabí jsou ti svědkové proti svěd
kům mučedníkům.
Oni se mně budou smát, řekne anebo pomyslí si leckdo—
kdybych to a ono dělal nebo nedělal. Jak slabá to výmluva. Kdo
se bude smát? Jaký je to člověk? Jakou má cenu, čest, pověst,
vážnost? Může si člověk dělati něco z posměchu lidí, kterými
pohrdá? Ale mnozí lidé jsou tak slabí svědkové Páně, že, aby se
od jiných nelišili, činí tak jak jiní činí a ne jak Pán Ježíš poroučí.
'To jsou lidé, kteří se nazývají Kristovými, ale když přijdou k roz
hodnému okamžiku, pak smýšlí jako nepřátelé Kristovi, mluví
právě tak, jako nepřatelé Kristovi a činí — a chtějí pak také
odměnu vzíti s přáteli Kristovými!
Není-liž pravda, že mnohý hoch řádný řekne: oni by se
mně smáli, kdybych nepil — aneb oni by se mně smáli, kdybych
nekouřil, aneb ještě třeba něco horšího nedělal. Však na tom
smíchu málo záleží, vždyt ten smích člověka neroztrhne. Ostatně
„záležína tom, kdo se bude smáti naposled.
Musíme životem svým svědčiti Kristu Pánu, že se jemu
chceme zalíbiti řečí, smýšlením, skutky svými a ne světu. Nebo
*
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kdo
světulehkomyslnými,
líbí, jest nepřítelnebývají
Páně. Ti
lidé. l):teří
mívají nejlepší
velikou
oblibuse mezi
ti nejlepší
manželé,
otcové, ti nejlepší muži. Nevíte, že přátelství světa jest nepřátel
ství boží?

Oni by se mně smáli, kdybych některou hloupost s nimi ne
dělal. Ale člověče, zeptal bych se tě: jsi snad beran aneb člověk?
Berani a ovce mají tu vlastnost, že co dělá první z nich, hned
všichni ostatní dělají. Skočí-li první do jámy, druhý je hned za
ním — až poslední a to proto, že tak první udělal. Máme jednat
jako hloupí beraní? Když jeden a několik se vrhá ve zkázu a
životem svým nežijí jako dítky Kristovy, máme hned za nimi jítř
Jak často jednají lidé jako beraní. jeden za druhým jde do záhuby
a ještě řekne — oni by se mně smáli — kdybych také tak
nedělal.
Kdo se má smát? Blázen moudrému' aneb moudrý bláznuř
Vskutku se blázen smává moudrému a moudrý polituje blázna.
Buďme ale moudrými, byt i se blázen smál. K čemu je více
síly třeba: dělati mezi blázny moudrého, aneb mezi blázny blázna?
Býti mezi špatnými šlechetným, aneb mezi špatnými špatným?
Politováníhodný je člověk, který k vůli pochvale blázna -—
dělá ze sebe blázna. A přece na pochvale blázna kdo si může za
kládat. Hle Kristus Pán praví: Nechte je, slepí jsou a vůdcové
slepých. Kam slepý dojde? K úrazul
Moudrému křestanu musí záležet, aby dostal pochvaly Pána.
Na té pochvale všecko záleží.
Budete i vy svědky Páně, bud dobrými aneb vrtkavými — a
jak budeme svědčiti my jemu — tak on nám. Shromážděme si
hodně svědectví ke dni soudu. Amen.
Fr. Vaněček.

Neděle Vl. po velikonoci.
Duch svatý jest dárce veškerých milostí, bez nichž není
spasení.
»Když přijde Utěšitel. . ., který od
Otce pochází, tenť svědectví vydávati
bude o mně.:
Jan 15, 26.

Slovy těmi Spasitel těšil učedníky své, kormoutící se proto.
že jim opověděl svůj odchod z tohoto světa.
A čím více blížila se doba, kdy chtěl Pán ]ežíš viditelně svět
tento opustiti, tím častěji v rozmluvách svých k seslání tohoto
Utěšitele na svět se vrací, jak o tom zmínku činí sv. evangelista.
Lukáš ve svých Skutcích apoštolských, kde píse I., 1—11 : »Ukázal
sebe samého živého po svém umučení — mnohými důvody, zje
vuje se jim po čtyřicet dní, a mluvě o království božím. A pojed—
s nimi, přikázal jim, aby neodcházeli z ]erusalema, ale očekávali
zaslíbení Otcova . . .<< A dále: »Přijmete moc Ducha svatého,
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přicházejícího na vás, a budete mi svědky v]erusalemě, a ve všem
Judsku, i v Samařsku, a až do končin země.:
A toto vydávání svědectví Pánu ježíši, že jest pravým Synem
božím, nemělo býti věcí snadnou pro apoštoly. Vždyť on sám
předpovídá jim: »Ven ze škol vyženou vás; ano přichází hodina,
že každý, kdo vás zabije, domnívati se bude, že by tím službu
prokázal Bohulc jan 16, 2. A přece budou apoštolé Mistru svému
svědectví vydávati, třeba že za ta svědectví i životy své i vše
ostatní na světě budou musiti v obět přinášeti!
A kterak že se to díti bude?
Spasitel opovídá s důrazem: »Když přijde Utěšitel, kterého
já pošlu vám od Otce, Ducha pravdy, kterýž od Otce pochází,
tent svědectví vydávati bude o mněl<_ »Ten naučí (i vás) všelíké
pravdě . . . Ont mne oslaví; z mého vezme, a zvěstuje vám.
Všecko, cožkoli má Otec, mé jest; protož jsem řekl, že z mého
vezme, a zvěstuje vám.“ jan 16, 13—15.
Kdo jest to tedy" ten Duch svatý, k němuž Spasitel opět a
opět odkazoval? jenž měl nevědomých apoštolů ve všech pravdách
vyučitiř Jenž měl všecku posavadní bázeň s nich sejmouti, tak
aby Spasiteli svědectví vydávati mohli až do všech končin světa,
s nasazením až i životů svých?
To se ukázalo padesátý den po vzkříšení, a desátý den po
slavném nanebevstoupení Páně; toho památku konati hodláme bu
doucí neděli, v den skutečného seslání Ducha svatého na tento svět.
?qkožto přípravu na ten prapama'tný den uvážíme však
dnes: Ze Duch svatý jest pravý Bůh a dárce všech milostí,jichž
jest všem lidem k spasení nezbytně třeba.

Pojednání.
1. Tážeme-li se: Kdo jest Duch svatý? odpovídá nám náš
katechismus, na základě Písma svatého sestavený, u výkladu vy
znání víry, čili u výkladu »Věřím v Boha: takto: »Duch svatý
jest třetí božská osoba ——pravý Bůh ——Utěšitel,

kterého

ježíš

Kristus církvi své poslati slíbilx
Proč říká se právě jen této třetí božské osobě DDuC/Lsvatýc,
když přece i Oteci Syn mají přirozenost duchovní, jak sám Spa—

sitel tvrdí, když nakazuje: »Bů/zjest dude; a ti, kteří se jemu
klanějí, v duchu a pravdě mají se klanětiřc jan 4, 24.
I říkáme třetí osobě v nejsvětější Trojici »Due/zc, abychom
tak naznačili, že právě třetí božská osoba na duchy naše působí,
ona nám života duchovní/zo udílí.
A říkáme třetí božské osobě Duch ,:svatýc ne snad proto,
jakoby prvá i druhá božská osoba nebyly nejvýš: svatými: ale že
třetí božská osoba právě způsobem sobě zvláštním o naše spasení
pečuje, ana milostmi svými pomáhajícími posvěcení naše přípra
vuje, a skrze milost posvěcující, kterou hlavně ve svátostech udílí,
duší naší z' skutečně posvěeuje, čili svatou činí.
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2. A nyní vystupme v duchu svém za Spasitelem až do
výšin nebeských, a představme si tam celou nejsvětější Trojice
boz'z',jednoho Boha ve třech osobách, Otce, Syna i Ducha svatéhol
Otec z nikoho původu svého nemá, ale jest sám ze sebe, a
tak od věčnosti. Otec zjevil moc i moudrost svou ve všech tvo
rech na nebi i na zemi. Poněvadž sám ze sebe jest, nemohl býti
od nikoho poslán.
Druhá božská osoba jest způsobem tajuplným z Otce zro
zena, a sluje proto Syn, a sice od věčnosti tak. Poněvadž z Otce
byl Syn zrozen, proto mohl také od Otce býti poslán, aby dílo
vykoupení lidského vykonal; a byl skutečně k dílu tomu od Otce
na svět poslán.

A Duch svatý není zrozen ani z Otce, ani ze Syna, ale vy
elzo'zz'způsobem nám nepochOpitelným, tajuplným i z Otce i Syna,
a tak od věčnosti. Proto, že z Otce i Syna vychází, mohl od obou
poslán býti, a jak Spasitel sám svědčí, byl také od obou na svět
poslán, aby nám přivlastnil zásluhy druhé božské osoby, Krista
]ežíše, pro spasení naše.
Tak tomu učí naše svatá víra, od Boha samého nám zje
vená; a tak to máme jednou zříti v nebesích v odplatu za život
dle téže víry
3. Proto však, že Duch svatý poslán jest od Otce 1od Syna,
aby nám zásluhy bohočlověka ježíše Krista přivlastňoval, nem snad
Duch svatý něčím menším, nežli jsou ty osoby, které ho posílají,
ale jest jim ve všem roven, a tak od věčnosti. Neboť učí svatá
víra, že všecky tři os by v bytosti božské mají jen jednu a tutéž
nedílnou bytost a pžirozenost, a tudíž i tytéž božské vlastnosti
pospolu. Společně jsou tedy všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomné,
nejvýše moudré, nejvýše spravedlivé, nejvýše svaté, nejvýše milo
srdné, nejvýše dobrotivé. Všem třem božským osobám tudíž stejně
máme se klaněti, všech tří nejvýše uctívati, všecky' stejně nade
všecko milovati.
4. Duch svatý, třetí božská osoba, jest tedy Bůh, a jakožto
Bůh má i všechny božské vlastnost:, tak o tom svědčí Písmo svaté
zřejmě.

Tak když manželé Ananiáš a Safíra prodavše pole, něco
z peněz lstivě ujali a jen nějaký dll apoštolům k nohoum přinesli,
za celou kupní cenu ho vydávajíce, prohlásil sv. Petr: »Ananiáši!
proč pokoušel ďábel srdce tvého. abys lhal Duchu svatému, a
lstivě ujal z peněz za pole? Neselhal jsi lidem, ale Bobule Skutk.
ap. 5, 1—10. Svaté kníže apoštolů nazývá tedy Ducha svatého
Bohem.
Druhé kníže apoštolů, sv. Pavel, přičítá témuž Duchu sva
tému, že jest vševědoucí, an píše I. Kor. 2, 10. 11: »Duch svatý
zpytuje všecky věci, také i hlubokosti božské . . . Věcí, které
jsou boží, žádný nepoznal, leč jen Duch boží.: .
Týž sv. Pavel nazývá Ducha svatého všemohouez'm, když
píše I. 12, 4—21: »Rozliční jsou darové (Ducha svatého), ale
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tentýž (jest) Duch . . . vše to působí Duch. jenž rozděluje jed
nomu každému, jak chce.:
Spasitel sám nazývá Ducha svatého »Duchem pravdy: čili
nejvýše pravdomluvnjm Bohem, který svědectví vydávati bude
o něm, Jan 15, 26, a i naučí apoštoly všeliké pravdě jan 16, 13.
Také posel s nebes, archanděl Gabriel, nazval Ducha sva
tého Bohem, když oznamoval Panně Marii v Nazaretu, že se má
státi Matkou Mesiáše. Pravíl zajisté: »Duch svatý sstoupí v tebe,
a moc Nejvyššího zastíní tebe; a proto i co se z tebe svatého
narodí, slouti bude Syn boží.: Luk. 1, 35.
Duch svatý jest tedy v pravdě Bůh, a tedy i věčný,
všudypřítomný, vševědoucí, všemohoucí — jako Otec i Syn.
jest Bůh z Boha, z Otce i Syna vycházející, jako když světlo
rozsvěcuje se od světla; jest světlo »sestupující od Otce světel,
u něhož není proměnění, ani z proměnění zastíněníc, jak. 1, 17.
jako mlha vystupující z vody nemá jiné přirozenosti, nežli voda,
z které vystupuje, tak i Duch svatý má tutéž božskou přiroze
nost jako Otec i Syn, má tytéž božské vlastnosti jako Otec
i Syn.„

Ze Duch svatý jest rovněž Bůh jako Otec i Syn, a sice od
věčnosti jako Otec i Syn, projádřila také neomylná církev Páně
na slavném obecném sněmu třetím v Cařihradě L. P. 381 proti
bludaři Macedoniovi, jenž Duchu-svatému božství popíral.
Ze žarlivosti na pravomoc dědice sv. Petra v Římě ne
chtěli Řekové článek svaté víry o Duchu svatém přijmouti tak, jak
ho církev katolická vždy hlásala a i slavně na sněmích církevních
vyložila a odpadli od církve katolické. Bůh ztrestal jich za od
padnutí to tím způsobem, že právě o Hodu božím svatodušním
L. P. 1453 Cařihrad od Turků byl dobyt, a oni přišli pod těžké
jho vlády turecké.
5. Tento Duch svatý, třetí božská osoba, působí na lidi
dvojím způsobem: někdy viditelně, jindy nevzdz'telně.
Při křtu Pána Ježíše v řece ]ordanu sestoupil Duch svatý
viditelně na něho v podobě holubice; načež Spasitel puzením
jeho veden odešel od jordanu na poušť, kde byl pokoušen od
ďábla.
Viditelně sestoupil Duch svatý také na apoštoly o slavnosti
letnic, a sice jako v bouři prudkého větru a v podobě ohnivých
jazyků, kdy udělil jim, a pak i jiným věřícím přemnohé své dary,
zejména i ten, že počali mluviti rozličnými jazyky, jakým nebyli '
se nikdy naučili.
Neviditelné působí Duch svatý na lidi všechny, a sice každého
dne, každé chvíle, vždycky.
.
Působí na hříšníka a pobádá jej, aby se snažil pochybení
svých poznati i uznati a upřímným pokáním smýti, odčiniti.
Duch svatý působí ale i na ospravedlnění, aby v lásce boží
vždy více prospěti se snažili a dokonalejšími byli.„ Tu toho mlá
dence pobádá k stavu duchovnímu; onu pannu k doživotnímu
panenství v některé řeholi; tu pobádá trpítele k trpělivosti pro
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Boha a pro zásluhu u něho; jindy vybízí křesťany kneobyčejným
úkonům kajícnosti i lásky.
Duch svatý působí neviditelně i na věřící i na nevěřící, na
katolíky i na nekatolíky, na židy i na pohany jakožto »světlo
pravé, kteréž osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento
světe, jan 1, 9; jakožto Bůh, »kterýž chce, aby všichni lidé spa
seni byli, a ku poznání pravdy přišli:, I. Tim. 2, 4; jakožto oheň,
jejž Spasitel přišel pustit na zem, aby všude zapálil, Cír. Luk. 12,
49, a způsobil lásku nepřemožitelnou, a nejvýš horlivou; čili
:silné milování jako smrtc, jak pěje mudrc Šalomoun, Píseň 8, 6.
6. Duch svatý zajisté již od počátku působil ku ola/zu lidí.
Ducha svatého měli arciotcové i proroci, kteřj/ pro čest Hospodi
novu horovali; Ducha svatého měli ale i pohanští mudrci, kteříž
pomocí rozumu svého Boha pravého a jediného poznávali a dle
nejlepšího vědomí svého uctiti se snažili.
Podobně zajisté, jako slunce nebeské před východem svým na
před vysílá paprsky své, taki »Slunce spravedlnostic, druhá božská
osoba Kristus Pán, před příchodem svým vysílal Ducha svatého,
aby již napřed z jeho darů udílel. Včas sobě příhodný seslal pak
po svém nanebevstoupení Ducha svatého, aby v plném jasu světla
nebes udílel lidem dary, kterých nám předrahou smrtí svou na
kříži zasloužil. A sesílati bude Ducha svatého s dary nebeskými
na svět až do jeho skonání, podobně jako i slunce pozemské
Jestě dlouho po svém západu na obloze paprsky své zanechává,
by nás obveselovaly a den nám prodloužilyl
A kam slunce pozemské světlo své zasílá, tam ukazují se
všechny věci pozemské ve své vlastní podobě; patrná jest i jich
souladná krása, ale i jich odporná nečistota. A tak i světlo Ducha
svatého v pravé podobě ukazuje i ctnost člověka, i jeho hříšnou
nečistotu.
Kam slunce pozemské počíná zasílati své teplo, tam přestavá
ztrnulost, ledy se rouzpouštějí a byliny počínají pučeti, kvésti
a plody své přinášeti. A kde počne působit v srdci člověka teplo,
Ducha svatého, čili jeho láska, tam tvrdé srdce lidské počíná
měknouti a ploditi květy i ovoce dobrých a záslužných skutků.
7. I působí Duch svatý při nefrozmanitějších příležitostech,
jako při kázaní slova božího, při čtení dobrých knih, při poučo
vání od rodičů, když pohlížíme na náboženské obrazy, zname
náme dobré příklady svých bližních, vidíme nemoci, případy
smrti a jiné životní nehody.
Tak příkladně uslyšel sv. Antonín poustevník ve čtvrtém
století kázati o bohatém mládenci, jemuž řekl Pán: »Chceš-li do
konalým býti, jdi, prodej co máš, a rozdej chudým, a budeš míti
poklad v nebi; a pojď a následuj mne!: Mat. 19, 21. A Antonín
tak do slova učinil a život svůj dokončil jakožto svatý poustev
ník na poušti.
So. Ignác z Loyoly, byv těžce poraněn v bitvě, žádal si
v nemocnici čísti nějaké povídky rytířské. Poněvadž jich tam ne
měli, četl, co po ruce bylo, a sice životy svatých. I dotekl se
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ducha jeho při čtení tom Duch svatý, tak že řekl sám sobě:
Hle! co všecko podnikali a vytrpěli světci pro nebe; a tys' posud
nasazoval život svůj pro pouhou prchavou oslavu světa| Budeš
od té chvíle následovati světců. I učinil tak, stal se světcem sám
a založil i řád Tovaryšstva Ježíšova, z něhož již na tisíce světců vyšlo.
57). František Borgiáš měl odevzdati do královské hrobky
mrtvolu ondy přesličné královny Isabelly. Když před uložením
mrtvoly otevřeli rakev, zhrozil se porušení, jež spatřil. Rozjímal
o pomíjejícnosti všeho pozemského po celou následující noc, aby
pak celý následující život zasvětil službě boží nejobětovnější.
Marnotmtný syn šel do sebe teprve tehdy, když upadl do
bídy převeliké. An o hladu pásl vepře pána svého, šel do sebe,
a rozhodl se opravdově: Vrátím se k otci a podvolím se jakému
koli pokání se strany jeho.
Ano Duch svatý sesílá na lidi obyčejně hojná utrpení napřed,
prve než počne mluviti k srdci jejich, aby hříchů svých snáze
poznali a upřímným pokáním smazati se snažili. A jako vosk
plamenem roznícený a pečetí stlačený přijímá do sebe podobu
cizí, tak člověk žárem utrpení roznícený a pečetí Ducha svatého
tisknutý přijímá pak podobu jeho do sebe, k Bohu se vrací,
o spásu svou pečuje..

Když pak Duch svatý komu duši osvítil, počne týž ve světle
tom poznávati pravé ceny statků pozemských, a proto pohrdati
vzácnými jídly, drahocennými nápoji, hlučnýmí radovánkami, po
nichž, chodě ve tmách hříchu, jindy rád se sháněl; počíná veškeré
myšlenky své obraceti k Bohu a vážiti si pozemských věcí jen
potud, pokud na cestě k nebi bud přímo mu napomáhají, anebo
aspoň mu patrně nevadí.
8. I uděluje Duch svatý milosti své všem lidem, ale ne všem
stejnou měrou, nýbrž jak sám ráčí. »Vítr kde chce věje, a zvuk
jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, ani kam jde,: dí Spasitel,
Jan 3, 8. Někomu zajisté svěřuje hřiven pět, jinému jen dvě a
ještě jinému jen jednu. Mat. 25, 15.
.
Nejhojněji obdařuje členy jediné pravé církve, totiž církve
katolické; uděluje milosti své ale inekatolíkům, ač z pravidla
v menší míře. Uděluje milosti svéivěřícím židům a sice z pravidla
měrou hojnější nežli pohanům. Udílí lidem, kteří na světě zvláštní
úkol mají, také i milostí zvláštních, mimořádných, aby úkolu
svému dostáti mohli, jako příkladně kněžím, missionářům, apoštolům.
9. Duch svatý nabízí tedy své dary všem lidem, ač ne všem
stejnou měrou; ale nz'kolzo,čn přijetí milostí svých nenutí. Svítí
snad ijako slunce jasně do duše, ale člověk můie i před slun
cem očí svých uzavříti, a tvrditi, že ničeho nevidí. Duch svatý
svobody člověka neruší, byť by člověk svobody své užíval i ku
své záhubě.
Duch svatý nabízí dary své jako milenec duší; ale duše
může dary jeho pohrdnouti. Ovšem že dopouští se tak hrubé
urážky čili hříchu proti Duchu svatému, a odpírajíc jemu lásky,
stává se otrokyní ducha zlého.
_
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Tak učinili příkladně židé v ]erusalemě, když Duch svatý
viditelně sestoupil na apoštoly. Ač znamenali zázraky, jež skrze
apoštoly za pomoci Ducha svatého se děly, přece Duchu svatému
cti odepřeli a apoštolům jen se posmívali, řkouce: »Sladkého
vína jsou plníía Skut. ap. 2, 13.
10. A udílí Duch svatý dary své jakožto podíly na oněch
zásluhách, jež sa'm Kristus Pa'n skrze předrahou svou oběťna
kříži oy! oyzíshal. Spasitel zajisté tvrdí o Duchu svatém: »Ont
mne oslaví, nebo z mého vezme a zvěstuje vám:. jan 16, 14._
Duch svatý nepůsobí tedy něčeho zcela nového, ale působí,
aby to, co Syn boží začal, prospívalo a se zdokonalila. Podobně
jako když slunce ráno vychází a na zasetou roli svítí, nepřináší
s sebou semen nových, ale jen působí, že ta, která. byla zaseta,
vzcházejí, vzrůstají, plody přinášejí.
A tyto své dary rozděluje sám Duch svatý přečasto bez
jakékoli zásluhy se strany naší, z pouhé lásky, z čistého milosr
denství. Dobrodiní nezasloužená nazýváme ale milostí, a proto
i darům, jež Duch svatý, Bůh, nám udílí, říkáme milostí boží
Tyto milosti boží prospívají nám i hu blahu pozemskému,
jako jsou zdraví, jmění, pamět, důvtip; ale mnohem drahocen
nější jsou milosti boží, jež napomáhají nám k dosažení blaha věč
ne'ho, jako jsou odpuštění hříchů apomoci ku životu bohabojnému.
11. Bez těchto milostí božích nemůžeme ničeho, ale praničeho
hu spasení potřebného vyhonati, učí katechismus. Nebo praví Spa
sitel: »Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha svatého (čili
nebude-li kdo vnitrně, skrze působení Ducha svatého, skrze přijetí
víry a křest i vnitrně tak proměněn, jakoby se byl celý jakožto
člověk duchovní narodil), nemůže vejíti do království božího.,
Jan 3, 5. Bez světla není právě života, bez lodi nelze přes moře
a bez pomoci Ducha svatého nikdo nebude moci vplouti v pří
stav nebeský.
Jsouce stiženz' na'sledhy prvotního hříchu podobáme se člo
věku nemocnému, jenž bez cizí pomoci nemůže ničeho užitečného
vykonati, ba ani sám na lůžku svém volně se obrátiti. Bez po
moci Ducha svatého veškeré naše úsilí k získání odplaty na věč
nosti jest marné, podobně jako apoštolé o své toliko ujmě pra—
.cujíce, ničeho z moře neulovili; teprve když k slovu božímu
rozestřeli sítě, zahrnuli takové množství ryb, že se jím až síť
s nimi trhala. Luk. 5, 6
Bez vláhy neroste tráva, nekvetou květiny, nenarostou plo
diny; a tak i bez vláhy milostí Ducha svatého duše lidská nic
prospěšného pro život věčný vykonati nedovede. Ale každý dobrý
skutek jest nejen dílem naším, ale i dílem milostí Ducha svate'ho.
Bez milostí Ducha svatého nemůžeme tedy ničeho, prani
čeho ke spasení věčnému napomáhajícího vykonati; ale za to za
pomocí milostí Ducha svatého můžeme skutky z' nejtěžší snadno
vykonati, a proto iapoštoly i mučedníky se státi; pro Boha
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zdraví, čest i život v mukách třebas nejhroznějších obětovati, jak
svědčí svatý apoštol národů slovy: »Všecka maltu skrze toho,
kterýž mne posiluje:. Filip. 4, 13.
*

*

*

O jak často tukal již Duch svatý na srdce naše, ale my
nechtěli jsme mu otevříti, aby do něho vstoupil a milostmi svými
je vyzdobil. ó jak často nechtěli jsme slyšeti hlasu jeho, když
duši naši skrze hlas svědomí od zlého nás odstrašoval. hříchy
nám vytýkal, ku pokání a bohulibému životu nás vybízel.
O vzbuzujme upřímnou lítost nade vším tím nevděkem, jímž
jsme přelaskavého Ducha svatého od sebe odpuzovali, když přece
víme, že bez jeho pomocí ničeho, ba p'raničeho k životu věčnému
napomáhajícího vykonati nemůžeme; a když přece rádi či ne
radi dříve nebo později na soud boží jíti a do života věčného
bud' pro neskonalé štěstí, nebo pro hroznou odplatu vejíti musíme.
Jako tedy svatí apoštolé v postech a na modlitbách na pří—
chod Ducha svatého se připravovali, i my odvrhnuvše všeho hříchu,
zejména vší pýchy a domýšlivosti, jež se Duchu svatému nejvýše
protiví, kajícně i nábožně na příští Ducha svatého se připravujme,
abychom i my celým životem svým nadále svědectví vydávali
o Spasiteli i o Duchu svatém, jako apoštolé a svatí a světice
všechny vůbec, mohouce tvrditi se sv. Pavlem: »Milostí pak boží
jsem to, což jsem; a milost jeho nebyla ve mně marnác. I. Kor.
15, 10. A abychom jednou jako hrdinové křesťanští na zemi
i odplatu nepřemožených hrdinů obdrželi od Boha v nebesích. Amen.

Hod boží svatodušní.
Daru síly jest nám nejvíce třeba: 1. v utrpení, 2. v pokušení,
. u vyznávání viry.
Přijď, svatý Duše, naplň srdce svých
věrných!
Církevní modlitba.

Když prorok Eliáš proti modloslužebnikům Bálovým úcty
pravého Boha se zastával, učinil jim návrh, aby vzali býka a při
nesli ho v obět svému bůžku, sám že také býka Hospodinu obě
tovati bude, a který Bůh s nebe oheň sešle, ten aby za pravého
Boha byl považován. Návrh ten se všem líbil. I vzdělal Eliáš oltář
ze dvanácti kamenů na znamení dvanácti kmenů israelských, po—
ložil naň' dříví a obětní zvíře, polil vše vodou a důvěrně se modlil

k Hospodinu. Na jeho prosbu spadl oheň s nebe, strávil obět,
dříví, ba i kameny, z nichž oltář byl zdělán. Tak ukázal Hospodin,
že jest pravým Bohem, a Eliáš že jest jeho prorokem.
Událost tato byla jen předobrazením a předobrazení to na
plnilo se v Novém Zákoně. Aby modloslužba byla odstraněna,
aby hříchy lidstva byly zahlazeny, Syn boží sám sebe v obět
líbeznou vydal; jeho oltářem byl kříž. Ačkoliv mnohé zázraky činil
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& slavně z mrtvých vstal, nechtěli ho lidé za Boha uznati. Proto
slíbil, že na potvrzení svého božství sešle Ducha sv., který v po
době ohnivých jazyků na dvanáct základních kamenů církve, na
dvanáct apoštolů sestoupil. _Památku seslání Ducha sv. konáme
právě v tyto dny a domem božím plesně šumí vroucí vzývání:
Přijď, ó Duše přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít!
Komu z nás nebylo by třeba milostí Ducha sv.? Kdo z nás
nepřál by sobě vroucně, aby k němu zavítal Duch sv.? Isamého
»Ježíše Krista pomazal Bůh Duchem svatýmc, Skutk. ap. 10, 38,
nejblahoslavenější Panna Maria, patriarchové a proroci Starého
Zákona, apoštolové a všichni světci Nového Zákona byli obdařeni
dary a milostmi Ducha svatého — a my bychom nepotřebovali,
'my bychom silnepřáli, aby i nás Duch sv. svými milostmi naplnil,
dary oblažilř O jistě chováme to zbožné přáníaslovy písně vroucně
se modlíme.
Rač nás v Tebe věřící
a Tě vroucně prosící
dary sedmi podělit!
Jako v chrámě jerusalemském stál svícen sedmiramenný ana
něm plálo sedm jasných, nejčistším olejem živených světel, tak
i v Novém Zákoně osvěcuje a zahřívá Duch sv. věřící sedmerým
darem. Mezi všemi dary Ducha sv. nejpotřebnějším-jest dar síly;
proto hodlám vás dnes upozorniti na to, kdy zvláště daru toho
potřebujete, kdy oň prositi máte; jest ho křestanu nejvíce třeba:
1. v utrpení, 2. v pokušení a 3. u vyznávání víry.
To budiž předmětem dnešní naší úvahy. Duch sv. račiž mne
i vás dobrotivě osvítiti v této hodině!

Pojednání.
_
1. Především je:! nám třeba daru síly v utrpení. Utrpení
jest údělem člověka, nikdo mu neujde. Ctihodný Tomáš Kem
penský praví: >Kříž vždy jest uchystán a všude na tě čeká; ne—
ujdeš mu, jdi si kam chceš, protože ať jdeš kamkoli, všude sebe
samého neseš a vždy sebe sama najdeš. — Myslíš snad, že se tomu
uhneš, čemu nikdo ze smrtelníků neušel? Který pak svatý byl na
světě bez kříže a bez trápení? Ani sám ježíš Kristus, Pán náš,
nebyl ani hodinu bez bolesti, dokavad žil; musilt Kristus —tak
pravil sám — trpěti a vstáti z mrtvých a tak vjíti do slávy své.
— Kdyby bylo něco_lepšího a pro spásu lidí prospěšnějšího než
trpěti, Kristus Pán zajisté byl by to slovem a příkladem ukázal.
A tak nezbývá než to, že musíme skrze mnohá soužení vejíti do
království božího.: Jak hlubokou pravdu obsahují tato krásná
slova! Ano, budoucí kameny nebeského ]erusalerna musí již zde
na světě utrpením a bolestmi otesány a uhlazeny býti. »Nemíti
žádného „kříže jest velikým křížem,: praví sv. Augustin; »stálé
štěstí jest neštěstím a kdo netrpí nyní, bude trpěti později.c
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Proto když na nás utrpení jakéhokoli druhu přichází, nere—
ptejme, ale hledejme pomoci u Ducha sv. Všecko, i utrpení při
chází od Boha, a Bůh ví, proč co činí. Budeme—liDucha svatého
vroucně prositi, nenechá nás bez posily, bez útěchy, ale udělí nám
dar síly a dar síly pomůže nám k tomu, abychom všecky obtíže
na cestě k spasení přemáhali, abychom i utrpení z ruky boží ode
vzdaně přijímali. Všichni velcí trpitelé byli obdařeni tímto darem:
]ob a Eleazar, matka makkabejskáiMatka bolestná měli ve vyni—
kající míře dar síly. Ano 0 královně mučedníků napsal překrásně

sv. Alfons z Liguori: »Jak byla silnáastatečná přiutrpeníasmrti
Kristově! Kdyby se katů bylo nedostávalo avůle božívtom byla,
sama byjístě svého Syna ukřižovala, neboť v daleko větší míře měla
dar síly než Abraham, jenž syna svéno Bohu v obět přinésti chtěl 1:
Když tedy utrpení a nemoc, bolesti a soužení tohoto života
na tebe, křestane, doléhají, víš ke komu máš jíti, na koho se
obrátiti. Pros Ducha svatého, aby tě posilnil, aby tě povzbudil,
modlí se k němu: >Přz'jd; soagý Duše, uaphž srdce svých věrnýc/z
darem sílu v tomto utrpení! <<

2. Vedle utrpení pronásleduje nás všecky pokušení, ta častá
a velká překážka na cestě spasení. Jsme jako třtiny, kteréi slabým
vánkem jsou zmítány, jsme v dobrém vrtkaví, nestálí. Nejsou to
jen vášně tělesné, není to jen »žádost těla a žádost očí a pýcha
života,: I. jan. 2, 16, které námi zmítají, i zlí lidé brzy vyhrůž—
kami, brzy sliby nás ke zlému lákají, i zlý duch nás svádí a po—
kouší, jak praví sv. Pavel: »Naše bojování není toliko proti tělu
a krvi, ale i proti knížatům a mocnostem, proti správcům světa
této temnosti, proti duchovním zlostem v povětří. Efes. 6, 12.
Pokušení tedy z různých přichází stran a přichází na kaž—
dého; i na Syna božího odvážil se odvěký nepřítel člověčenstva
na poušti. Právě největší světci nejvíce pokoušeni byli. Sv. Hugo
byl dlouhý čas pokoušen rouhavými myšlenkami, svatého Františka
Saleského trápila domněnka, že jest od Boha zavržen, sv. Bene—
dikta pálilo pokušení tělesné tak, že kopřivami a bodláčím se
smýkal, aby je přemohl. I sv. Pavel naříká si na pokušení, jež ho
sužuje: »Dán jest mi osten těla mého, anděl satanův, aby mno
zášíjkoval.: II. Kor. 12, 7. A když Pána prosil, aby od něho od—
stoupil, potěšil ho Pán: »Dosti máš na milosti mělo II. Kor. 12, 9.
I my utíkejme se v pokušení k modlitbě jako sv. Pavel, po
slechněme Spasitele vybízejícího: »Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení.: Mat. 26, 41. Hledejme pomoci u Ducha sv.
a modleme se k němu vroucně: >Přija'; svatý Duše, uaplň srdce
svých věrných darem síly v tomto pokušení/\: ADuch boží vyslyší
naše volání, naše prosby, naše vzdechy, nebot »věrny't jest Bůh,
který nedopustí vás pokoušeti nad to, co byste mohli snésti, ale
učiní s pokušením také prospěch, abyste mohli snéstilc I. Kor.

10, 13. A budeme-li Ducha svatého vroucně prositiopomoc vtom
boji proti nepřátelům spasení našeho, dá nám dar síly a právě
tak, jako sv. Pavlu i nám řekne: Neklesej na mysli, nelekej se,
vzmuž se; »dosti máš na milosti me'lc
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3. ?e mím třeba posily, statečnosti u vyzua'va'uí víry. Vy snad
přece všichni dobře znáte slava: »Kdožkoli vyzná mne před lidmi,
toho i já vyznám před Otcem svým, jenž jest v nebesích; kdož
by pak zapřel mne před lidmi, zapru i já ho před Otcem svým,
jenž jest v nebesích.< Mat. 10, 32—33. Vy také dobře víte, že
jsme povinni viru [vyznávati i slovy -— ústy, i skutky —- celým
životem svým. U jak zvláště k vyznávání víry je třeba síly a sta—
tečnosti! již za časů apoštolských, za prvních dob křesťanských
platila slova: »Všickuž, kdo chtějí pobožuě živi býti ?) Kristu ?e
žz'šz',— t. j. kdo chtějí tak, jak na pravé křesťany náleží, žíti,
víru slovem i skutkem vyznávati, — všichni ti protiveustvz' trpěti
budou:, II. Tim. 3, 12. Tato slova neztratila am dnes své vany;
i dnes platí, že všichni, kdo chtějí pobožně živi býti v Kristu Je
žíši, protivenství trpěti budou.
Jsou však mnozí křesťané, kteří lecjakým úsměškem, pře
zdívkou dají se odvrátiti od návštěvy kostela, od modlitby, od
přijímání svátostí, od účastenství na církevních průvodech a slav
nostech. ]sou křesťané, kteří se bojí slova klerikál, pokrytec, vláda
tmy, slabá hlava, zpátečník právě tak, jako se strachuje malé dítě
pejska, který sice nekousne, neublíží, jen štěká, povykuje, a čím
více se ho dítě bojí, tím více odvahy má. 0 jak je nám třeba
síly, zmužilosti, statečnosti u vyznávání víry, a tu musíme u Ducha
svatého si vyprositi. Vzpomeneme-li na to veliké číslo asi 16 mil
lionů mučedníků, kteří pro vyznávání víry životy své položili: co
milostí Ducha sv. uděleno bylo, jaká to záruka pro nás, žeínaše
prosby budou vyslyšeny, že i my nabudeme sílyktomu, abychom
víru statečně slovem i skutkem vyznávati mohli.
Duch sv. sílil všechny mučedníky vyzbrojiv je nepřemožitelnou

trpělivostí v největších trápeních, takže knimjakoknejchutnějším
hodům kráčeli a když katané od trápení umdleli, oni v utrpení
neumdleli. Ano i osoby útlého věku, i příslušnice slabého pohlaví
v mukách jako hrdinové nejzmužilejší se prokázaly a meči, hořící
hranici, divokým šelmám statečně vstříc šly. Sv. Vít, mládeneček
patnáctiletý, sv. Celsus, dvanáctiletý, sv. Anežka, dívka dvanácti
letá, sv. Priska, třináctiletá, dokazují jasné, jak mocně působí
Duch sv. darem síly. Sv. Háta (Agatha) pravila k mučiteli svému:
»Mám v srdci svém Ducha svatého, jehož sílou všechno tvoje mu
čení za nic nepokládámlc
Když tedy o vyznání víry se jedná, když Bůh přikazuje,
církev volá, svědomí vybízí, kněz káže: — poslechněme, víru vy—
znávejme a v plnění této povinnosti nedejme se ničím zviklati.
A když se nám proto, že své náboženství vyznáváme, povinnosti,
které ukládá, plníme, nějakého příkoří dostane, nedejme se jim
odvrátiti, ale vzpomeňme na ten lehký poliček, který jsme při
biřmování obdrželi a který naznačoval, že pro víru něco obtížného
přetrpěti jsme povinni. A v slabosti lidské, vkřehkosti své prosme
o posilu dárce nejsilnějšího vroucně k němu volajíce: »Přzjd;
svatý Duše, uaplň srdce svých věrných darem síly, abychom svatou
vz'ru veřejně, slovem i skutkem vyznávali a podle ní živi óylz'lor
*

*

*

—455—
Nuže, nejmilejší, nejen dnes a tento týden, ale kdykolivutr
pení se nacházeti budete, kdykoli pokušení na vás dorážeti bude,
kdykoliv se vás slabost u vyznávání víry zmocňovati bude, proste
Ducha svatého o jeho přispění a pomoc, proste ho o dar síly.
A bude-li vaše modlitba nábožná a důvěrná, jistě vás vyslyší
a Bůh Otec splní svůj slib a dá »Ducha dobrého těm, kteří ho
pIOSíJ

Luk.

11, 13.

Rad. Stráni—ký.

Hod boží svatod'ušní.
O milostech Ducha svatého, pomáhajících vůbec.
>Utěšitel pak Duch svatý . . . naučí
vás všem věcem, a připomene vám
všecko, cožkoli budu mluviti vám.:
lan 14, 26.

Opět a opět oznamoval Spasitel učedníkům svým, že z tohoto
světa viditelně odejde; ale vida zármutek jich z toho, že by měli
od milovaného Mistra odloučení býti, vždy jich také těšil přípo
vědí, že jim za sebe pošle Utěšitele, Ducha svatého, třetí božskou
osobu, Ducha pravdy, jenž je naučí všem věcem, a připomene jim
všecko, cožkoli on sám jim prve hlásil.
A o tomto Duchu svatém také Spasitel tvrdil, že by ho učed
níci jeho bez náležitého užitku přijali, pokud on sám viditelně na
tomto světě kráčí, poněvadž vidouce jej jakožto člověka, a lpíce
na něm jako na člověku, byť i Synem božím ho vyznávali, přece
jen pro věci duchovní, neviditelné, nadzemské méně způsobilými
by byli. Proto řekl: »Prospějef vám, abych já odešel; nebo ne—
odejdu-li, nepřijde Utěšitel k vám.: Jan 16, 7.
Co Spasitel opětně předpovídal, stalo se dnes skutkem. Duch
svatý sestoupil desátý den po viditelném odchodu Páně z tohoto
světa s nebe ve zvuku, jako přicházejícího prudkého větru, a uká—
zal se očím všech v podobě ohnivýcb jazyků, z nichž na každém
jeden se usadil.
I způsobil při nich podivuhodnou změnu. Všichni přítomní,
Duchem svatým naplnění, počali mluviti rozličnými jazyky, jakým
se nikdy neučili, tak právě, jak Duch svatý dával kterému mlu
viti. I jali se vykládati věci, jichž před tím sami nechápali; a vy
stoupili beze vší bázně před ty, kteří byli Mistra jich ukřižovali,
aby jim hlásali, že ten Ukřižovaný jest pravým Mesiášem, padlému
člověčenstvu již v ráji slibený, a po všecka minulá století od pro
roků předpovídaný.
Ivystoupil přede všemi Petr a kázal dnes židům, tentýž
Petr, jenž před málo dny před prostou služkou byl Pána svého
zapřel!
Postavme se v duchu dnes do středu apoštolů, připojme se
k Bohorodičce a ostatním od Ducha svatého omilostněným, jichž
bylo tehdy na stodvacet, kteří modlitbami a posty byli se na
příchod Ducha svatého připravovali, a uvažujme o okolnostech,
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za kterých Duch svatý tehdy viditelně a slavně na shromážděné
sestoapil Tyla okolnosti při seslání Due/za svaté/za naznačují,
kterak Duc/z svaz)? vůbec na líci: působí, aby jzm k spasení a'o
pomohl.

Pojednání.
I pomáhá Duch svatý pozemčanům k spasení tím způsobem,
že a) rozum jich asvčcnje, aby vůle boží a věcí nebeských chá
pali; a b) sílí jím 'Uů/Z,aby to, co božího a spasitelného rozumem
poznali, se vším úsilím také plnili. To vysvítá překrásným způso
bem z okolností, za jakých Duch svatý dnes na shromážděné
učedníky Páně sestoupil.
A které jsou ty okolnosti?
1. Především třeba uvážiti, ledy že Duch svazfý sestoupil na
ty, kteří v postech a modlitbách na příchod jeho se připra
vovali?
a) Bylo to padesáte'ho dne po 'slavném vzkříšení Páně.
Císlo padesát bylo u židů památné. Rok padesátý byl rokem
jubilejním čili milostivým. V tom roce měl se každý žid navrátiti
k vladaření svému, čili ke statku dědičnému, který byl snad pro
dal; a k čeledi své prvotní, z které pocházel. Levit. 25, 10. Duch
svatý sestupuje s nebe v den padesátý od vzkříšení Páně, naz
čoval, že přináší dary na zem, kterých Kristus Pán, za nás uk i
žovaný a pak jako vítěz oslavený, byl pro nás vyzískal, abychom
pro ně zpět nabyli vladaření, které pro sebei pro nás ztratil pra
otec všech Adam;-aabychom znova ujmouti se mohli statků svých
dědičných, jež zcizeny nám byly skrze hříchy.
Den po vzkříšení Páně padesátý, den seslání Ducha svatého,
měl se pro nás všecky státi dnem jubilejním, a'nem milostivým,
protože od téhož dne měla církev nová, od Krista Pána založená,
od Ducha svatého ohněm s nebe posvěcená i zpečetěná, dítkám
svým navraceti nebeské statky, o něž skrze hříchy byli jsme
oloupeni.
O radujme se dne dnešního, uvažujíce, že nebe ztracené jest
pro nás znova otevřené; a že na nás?jen záleží, abychom se do
něho skutečně i dostali, když Duch svatý s milostmi a dary
svými sestoupil na apoštoly i na věřící, aby jim pomocí své k dílu
tomu s nebe udělil!
)Duch svatý sestoupil na shromážděné přátele Kristovy
dále v den židovské slavnosti, zvané letnic.
Vtýž den obětovali židé Hospodinu na oltáři prvotiny
z úrody na poděkování jemu za žeň, jež v tamějších teplejších
krajinách již na dobu tuto připadá. Duch svatý sestoupiv na apo—
štoly dne dnešního, založil tak slavnost letnic křesťanských. Nebo
sotva sv. Petr, Duchem svatým omilostněný, dokončil své kázání,
přihlásilo se jakožto prvotiny do církve okolo tří tisíců duší, jichž
srdcí se byla ohnivá řeč knížete apoštolů jako meč dotekla, tak
že se odhodlali pokání činiti jakožto křesťané, a dali se i pokřtíti.
c) V den svých letnic konali židé i památku, že po svém
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vyjití z otroctví v Egyptě Bůh dal jim na hoře Sinai desatero
svých přikázání za kříma'm' :: blýskám'.
A Duch svatý, přišed v bouři a v podobě ohně, oznamoval
svůj zákon, ne více na dvě kamenné desky vyrytý, ale do srdcí
lidských ohněm psaný, zákon lásky k Bohu, a zákon lásky k blíž
nímu pro Boha.
a') A z jara sestoupil Duch svatý na věřící Kristovy.
Z jara pravím, kdy vláha i slunce přivádějí k vzrůstu byliny,
aby se rozvíjela poupata, aby květiny rozvíraly své kalíšky, a
stromy přinesly krásného, vonného i chutného ovoce. Tím chtěl
zajisté naznačiti, že příchod jeho na zem zázračně působiti bude
i při apoštolích i při všech věřících, kteří mu srdce otevrou, aby
v nich vzrůstala poupata křesťanské mysli, a jevilo se ovoce pů—
sobení jeho, jako: »láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost,
dlouhočekání, tichost, věrnost, mírnost, zdrželivost, čistota,: jak ty
plody Ducha sv. vypočítává sv. Pavel. Gal. 5, 22, 23.
A čím déle svatí apoštolé 5 druhy svými na příchod Ducha
svatého čekali a modlitbami a skutky kajícími se naň připravo
vali, tím hojněji byla také touha jich odplacena, a odplacena
bývá i všem, kdo podobně po darech Ducha svatého touží a
srdce svá pro ně připravují.
Jak významným jest tedy příchod Ducha svatého v den pa
desátý, v den letnic, v den jarní, aby naznačeno bylo působení
Ducha svatého v srdcích lidských, aby láskou k Bohu i bližnímu
vzplanula a ušlechtilé ovoce bohulibých činů přinášela.
2. K tomuto podivuhodnému působení Ducha svatého po
ukazuje i způsob, v jakém na svět sestoupil.
Skutky apoštolské vypravují, že Duch svatý příchod svůj na
svět opověděl tak, že ».rtal se rychle zvuk : nebe, jako přicháze
jící/zo prudké/zo větru.. 2, 2. Nebyl to vítr přirozený, poněvadž
nepřicházel z některé strany, ale přicházel shůry, s nebe. A ten
naplnil nejdříve dům, v němž pospolu byli apoštolé, a pak i Je
rusalem, tak že se sešlo množství lidu k domu tomu. Inaznačeno
tak milostiplné působení Ducha svatého, jež u apoštolů, sloupů
církve Páně, začalo a pak i do všech končin země se šířilo a
posud šíří.

'
Prudký vítr značí mocně působení Ducha svatého. Jako vítr
v málo okamženích veliké prostory přelétá, tak i Duch svatý podivu—
hodné víru Kristovu rychle od apoštolů roznesl do všech končin
země, ke všem národům.
jako vítr mnoho dobré/zo působí ve svém letu, tak i Duch
svatý.
Vítr čistí vzduch, an odnáší škodlivé páry a přivádí vzduch
čerstvý, tak i Duch svatý odstraňuje z duše lidské všeliké ško
dlivé myšlenky a naplňuje ji žádostmi svatými.
jako vítr zahání nezdravé mlhy a přináší úraduý de'št; tak
Duch svatý zahání z duší chmurné mlhy malomyslnosti, pochyb
nosti a zoufalosti, a zavlažuje je milostmi svými jako úrodnými
deštěmi.
Rádce duchovní.

30

—458—
Jako vítr ochlazuje škodlivá vedra a vyrovnává ve vzduchu
užitečně teplotu, tak Duch svatý ochlazuje v nás palčivý oheň
hříšných žádostí, opatřuje duši užitečným klidem i mírem a bohu
libou stejnomyslností a odevzdaností.
]ako vítr pohání lodi, mlýny i jiné stroje, tak Duch svatý
pohání duši ku předu na cestě k životu dokonalému, a působí,
aby neustávala se přičiňovati na spasení vlastním ina spasení
blížnich.
Jako vítr rozdmydzúje jiskry v jasný plamen, ale prázdné
plevy zahání, tak i Duch svatý jiskry lásky v srdcích našich roz
dmychuje v mocné plameny, aby vše neužitečné, ničemné v nás
strávily; ale city plané, neužitečné ze srdcí našich vypuzuje.
kéž bychom Ducha svatého vždy vroucně vzývali i prosili,
aby všecku lásku hříšnou a i neužitečnou ze srdcí našich vy
pudil, jen oheň své božské lásky v nich rozdmychoval a v pla
menu udržoval po celou věčnost!
3. Uvažme ale dále, že to nebyla bouře skutečná, přirozená,
v jaké Duch svatý na apoštoly sestoupil, ale že byla jen zdánlivě
přirozená, čili spíše nadpřirozené. Nebo dí Písmo: »Stal se rychle
zvuk s nebe, jako přicházq'ícího prudkého větru,: Sk. ap. 2, 2.
Jako při prvém stvoření světa vznášel se Duch svatý nad
vodami, Gen. 1, 2., tak při obrození světa, čili při druhém, du
chovním tvoření Duch svatý vznášel se nad světem jakožto Tvůrce
a Dokonatel »nového tvořeníc. Prudký vítr, v němž se vznášel,
byl jako dozvukem onoho hrozného hřímání, jež ozývalo se před
udílením desatera přikázání židům s hory Sinai. Jako tam Hospodin
za hřímání a hrozného blýskání, Exod. 19,16., dal svá přikázání,
tak nyní přichází Duch svatý s nebe v prudkém větru, jemuž nic
odolati nemůže, aby potvrdil zákony nové, zákony lásky, ne vka
menné desky vyryté, ale do srdci“ lidských vepsané.
A tento prudký vítr s nebe přivede ku pádu celý jerusalem
i veškeren starý, židovský přechodní pořádek v něm, očisti hříšv
níky od hříchů jejich, a povzbudí všech, aby vždy a ve všech
věcech směřovali k Bohu a statkům nebeským.
O, dbejmež i my, aby Duch svatý, s nebe přicházející, vše
staré ineužitečné, hříšné s nás setřel a k životu novému nás
probudil!
\
4. Uvažme dále, že Duch svatý sestoupil na apoštoly ?) pa
době almě. Proč asi tak?
a) Oheň byl v Starém Zákonu obrazem Balm se zjevují

cz'lzo lidem.

Tak když zjevil se Hospodin Mojžíšovi u hory Horeb, aby
ho poslal k faraonovi, by vysvobodil z Egypta lid israelský,
ukázal se mu v plamenu ohně uprostřed keře, jenž hořel, ale ne
shořel, II. Mojž. 3, 2.

Když měl býti prorok Isaiáš poslán k napomínání zatvrze
lých israelitů. přiletěl k němu jeden ze Seraňqů, a kaménkem
ohnivým očistil ústa jeho. Is. 6,
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V chrámu starozákonném postaven byl k rozkazu božímu
zlatý svícen se sedmi rameny, vesměs světly hořícími opatřený,
jenž byl obrazem přítomnosti Boha, sedm znamenitých darů udě
lujícího.
Byl tam i zlatý oltář, na němž zapalován čili ohněm stravován
byl vonný zápal před archou úmluvy, nad níž sídlil v mraku Ho—
spodin. Exod. 40, 4
V podobě ohně ukázal se tedy Duch svatý, aby naznačil,

že jest Bůh!

b) 1 jest v pravdě působení Ducha svatého podobno půso

benz' olznz've'lzo slunce na zemi.

Jako slunce světlem svým osvěcuje tento svět, a jasnými
činí všechny podivuhodné věci jeho, tak Duch svatý ohněm svým
osvěcuje rozumy lidí, aby se stali způsobilými, a mohli chápati
tajemství učení Božího.
jako slunce zemi zahřívá a plodnou činí, tak Duch svatý
mysli lidské zahřívá, sílí ipobádá k činům šlechetným, bohu
milým, na věčnosti záslužným.
Jako při východu slunce mizí lesk hvězd ivšech jiných
světel a my vidíme jen světlo slunce, tak při příchodu Ducha
svatého poznáváme pravou cenu všech věcí pozemských, ztrácíme
lásku k věcem pomíjejícím, jež nás snad posud zajímaly, a obra—
címe mysl svou k Bohu a věcem nebeským, jež jedině cenu
mají trvalou a lásky naší hodnými jsou.
c) Jest působení Ducha svatého vůbec podobno působení ohně.
Jako oheň nejen svítí, ale vše přemáhá, všude pálí a vše
propaluje, tak Duch svatý nejen rozumu lidskému dodává jasného
světla, ale rozněcuje i vůli člověka ke skutkům ušlechtilým,
bohulibým.
Jako oheň rozpouští tvrdě kovy, tak Duch svatý ničí hříšné
navyklosti, láme nedovolené poměry, hubí zastaralé nepravosti.
Jako oheň některé věci hliněné tvrdými činí, tak Duch
svatý dodává mysli křehkého člověka tvrdosti a vytrvalosti, aby
nezdolně bojoval proti rozličným protivenstvím, proti plamenům
ďábelských pokušení, proti svůdnému lákání světa i proti rozpa
lujícím žádostem vlastního těla.
0, v pravděl »Bůh náš jest oheň spalující,c jak ujišťuje
svatý Pavel, k žid. 12, 29, a oheň sžírající a Bůh horlivý.: jak
ujištoval umírající Mojžíš vyvolený lid Boží, v. Mojž. 4, 24. Oheň
stravuje vše, co mu jest nepřátelským, a tak činí Duch svatý
v srdci člověka. Oheň vypaluje vše nečisté, bezcenné, škodlivé ze
zlata; a Duch svatý vypaluje z duše vši pýchu, vši lakotu, vše
smilstvo, vši závist, vše hříšné požitkářství, všechen nečistý oheň
hněvu, i veškerou shnilou lenost zejména v životě ctnostném.
A při tom všem svém díle, jímž oheň svítí i hřeje, vysílá
šle/zajíci plameny své vždy směrem k nebesům, tak iDuch svatý,
jakýmikoli dary kdy nás zahrnuje, vždy posléze mysli naše obrací
jimi k Bohu a věcem nebeským, věčným.
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d) Co by bylo ze světa bez ohně a světla? V krátku
Smutná pouští
A co by bylo z duší lidských, kdyby přestal Duch svatý
ohněm svým jich osvěcovati izahřívatiř V krátku nastala by
i v nich nejsmutnější poušť!
Poněvadž židé puzení Ducha svatého stále odporovali a za
žádostmi svými jdouce srdce své k Bohu zatvrzovali, přestal
Duch svatý svými mimořádnými milostmi na ně působiti; aproto
oni nepoznali pak v Kristu Ježíši slib0vaného Mesiáše, a nepřijali
ho, když do vlastního přišel, jan 1, 11., ač svým učením a svými
nesčetnými zázraky v přírodě, na nemocných imrtvých učině
nými své poslání od Boha Otce jasně i nepopiratelně dokázal.
Také sami apoštolé a učedníci samého Syna božího, ač byli
stálými svědky skutků jeho, jen nedostatečně ho pochopovali,
jak on jim sám opětně vytkl řka: »Tak dlouhý čas jsem s vámi,
a nepoznali jste mneř. . Neuvěřiteliž, že (jsem) já v Otci.

aspoň pro samy skutky (mé) věřtelc ]an 14,12.
Uplně jasnými staly se jim život iučení Páně teprve tehdy,
když Duch svatý v podobě ohně na ně sestoupil, světlem svým
rozumy jim osvítil a ohněm svým vůli jejich posílil, aby víru
svou neohroženě před celým světemkhlásali a svět Kristu Pánu
získati se snažili. Teprve >Duch svatý tedy apoštoly naučil všem
věcem a připomenul jim všecko, cožkoli božský Mistr prve
mluvil jim-.
A tak až posud mnozí zavírají dveře i okna srdce svého
před působením Ducha svatého, a kráčejí pak v temnostech bludů
a předsudků a zanedbávají spasení svého na věčnosti. Děje se
jim podobně, jako těm, kdo za svitu slunce zavírají dveře i oke
nice v bytech svých, že pak i za bílého dne obklíčeni jsou
temnostmi!
Proč ale zavírati před duchem svatým? Proč vyhledávati
temnosti, když oko boží přece všecko vidí; a když Bůh horlivý
a oheň spalující nenechá bez soudu a bez trestu urážky nižádnéř
5. Uvažujme dále, že Duch svatý sestoupiv na apoštoly
ukázal se v podobě jazyků, jež byly dle slov Písma »jako ohněc.
Nebyly to tedy ohně přirozené, ale nadpřirozené, jež jako
jazykové rozdělení posadily se na jednom každém z těch, kdo
Ducha svatého s toužebností očekávali a naň se připravovali.
A proč v podobějazyků se ukázaly?
Poněvadž Duch svatý poslán byl na svět od »Slova věčného-,
Jan 1, 1., od Ježíše Krista, aby uzpůsobil apoštoly, by to »Slovo
věčné: slovem svým čistým i planoucím celému světu hlásali,
Mat. 28, 19., a srdce lidská ohněm lásky boží zapalovali.
A ti jazykové ohniví ukázali se rozdělení, aby tak nazna
čeny byly různé dary'Ducha svatého, jež on světu přinesl.
A ti jazykové rozdělení posadili se Ena každém z omilost
něných, na znamení, že Duch svatý zůstane při apoštolích dle
přípovědi Spasitele po všechny časy až na věky. Jan 14, 16.
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I byli apoštolové Duchem tím naplnění, a počali mluvili
rozličnými jazyky, jakož Duch svatý dával jim vymlouvati. Mlu—
vili tedy jazyky, kterým nebyli se nikdy učili, a přece všichni
dobře sobě rozuměli. To znamenalo, že co hřích rozdvojil, pří
kladně při stavbě věže babylonské, a co hřích posud rozdvojuje:
alzeň a láska Ducha svatého opět ?)jednotu :: swmost uvádí!
*

*

*

O jak podivuhodným způsobem označil Duch svatý milosti
své již při zázračném příchodu svém vdobě jubilejní, vden letnic,
o památce udělení desatera vyvolenému národu Zákona Starého
a z jara! Jak podivuhodné oznamoval dary své přicházeje ve zvuku
s nebe, podobajícímu se přicházejícímu prudkému větru, jehož
působení je přeužitečné! Jak důmyslně naznačoval Duch svatý
duchovní poklady své, objevuje se v podobě ohnivých jazyků!
O, snažme se tolik nezasloužené lásky odpláceti upřímnou
vděčností a láskou vzájemnou! Milujme Pána ]ežíše, jenž nám
Ducha svatého seslal; a dokazujme mu svou lásku skrze ochotnou
poslušnOSt k rozkazům jeho! Uctívejme vroucně i Ducha svatého,
aby i v naše srdce rád vstoupil, rozum náš k chápání věcí ne
beských osvítil, vůli naši k plnění přikázání božích mocně pudil
isílil, duši naši od hříchů očistil a dary svými vyzdobil; ano
příbytek i s Otcem i Synem v srdci našem učinil, jan 14, 23.,
všem věcem bohulibým nás vyučil a vše jasně nám připomenul,
co Kristus Pán pro nás/učinil i čemu učil!
O, přijď, svatý Duše! a naplň srdce Svých věrných, a zapal
v nich oheň lásky své!
O, Bože! který jsi srdce věřících Duchem svatým osvítil a
poučil, dejž nám, abychom v témž Duchu právě smýšleli a
z jeho útěchy vždycky se radovali. Skrze Krista, Pána našeho
Amen.

Hod boží svatodušní.
Působení Ducha sv. v lidstvu.
:Řeč, kterou jste slyšeli, není má, ale
toho, kterýž mne poslal, Otce.

Proč nevidíte potmě? Protože nemáte světla,. a proč nevidí
slepý? Protože nemá očí. To jest tak jednoduchá pravda, že malé
dítě na ni dá odpověd. Pro mrtvý necítí? Protože nemá duše.
Proč blázen nejedná moud e? Protože má pomatené. světlo du
ševní. Podobné jsou podmínky při velmi mnohých našich skut
cích. Něco nevidíme, protože jest zakryto tmou věčnou pro náš
zrak. Pán Ježíš pravil pak: »Nyní ješt to skryto před očima
tvýma.<< Jiné věci nemůžeme snésti, protože nemáme smyslu pro
to! Jak pravil Pán Ježíš: Mám mnoho ještě mluviti vám, ale ne
můžete snésti nyní, ale až přijde Utěšitel, Duch 'sv.,ten vás naučí
všeliké pravdě. Tak jest v životě našem. My máme zrak sice, ale
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potřebujeme světlo shůry. :Tak také s naším životem jest. Jednu
věc máme všichni: vůli svobodnou, ale jednu věc potřebujeme
všichni a to jest milost boží posvěcující inapomáhající. Tato boží
milost jest dar s nebe, jest to jako sluneční světlo, kteréž ozařuje
všechno stvoření. jedno bez druhévho ničeho dobrého nedokáže.
Oko bez světla a světlo bez oka. Clověk bez milosti ničím není:
i kdyby vydal tělo k spálení a milost bez našeho přičinění jest
jako zrno na skále. Touto milostí boží, tím nevysvětlitelným
darem působí Bůh Duch sv. na člověka, aby jej utvořil v jakýs
obraz boží. Toto působení tajemně v lidstvo bude dnes naším
předmětem rozjímání.

Pojednání.
1. Malé dítě již po matce říká: Duch sv. nás posvěcuje'
Vím, že mnohé tomu nerozumí, ale nerozumí ani proč jí a přece
jí, později však přijde rozum k zralosti a tu bude moci aspoň
tolik pochopiti, kolik možno. Všecko, což dobrého vykonali jsme
každý z nás, vše co vykonali pohané dobrého, co vykonali svatí,
to vše bylo a jest a bude dílem naší vůle, ale imilosti boží. Ico
hříšný a spustlý člověk udělá dobrého, jest dílem té milosti boží,
kterou Duch sv. nám uděluje. Od oběti Abelovy až do poslední
almužny každý skutek jest _dílemDucha sv. Bůh nikoho neodmítá
ode své milosti, ale ponechává člověku svobodu, aby mu ponechal
také zásluhu.
Duch sv. nepůsobil vždy stejnou měrou. Slunce nesvítí stej
ným způsobem na naší zemi, ač stále na ni svítí. V zimě svítí ale
slabě, na jaře živě a v létě prudce. Tak působil Duch sv. mezi
pohany, tak mezi israelskými a nyní v církvi boží. Tak působí
i různě v náš život jednotlivý. On působí, že člověk rozumně žije,
tot jest nejnižší stupeň života lidského; on působí ve spravedlivém,
že žije spravedlivě a to jest důstojný život lidský. On působí, že
člověk žije dokonale, svatě, t. j. nejvyšší stupeň našeho života.
Duch sv. osvěcoval pohany, že mnohé věci rozumem svým po
znali, on posiloval a osvěcoval proroky a svaté zákona starého,
že nad ostatní se povznesli, on řídil a osvítil sv. apoštoly, že se
stali sloupy sv. církve, a on řídí církev sv., žejest sloup autvrzení
pravdy uprostřed pravého moře pochybností, které zmítají lid
stvem. Kdo plove na lodi, ten se stále kolíbá na různé strany,
kdo stojí na břehu, tím nehýbá kolísající se voda. Kdo Duchu sv.
neodpírá, ten se utvrzuje v pravdě a jest sloup pravdy a dobra.
Kdo se všakggůsobnosti Ducha sv. vzdaluje, ten jest vydán po
chybám a kolísání jako plavec na moři. Pán ]ežíš tak děl v po
dobenství: stavení na skále a stavení na písku.
Duch sv. působí v nás sv. víru. Víra jest jediný pevný most,
který nás vede bezpečně z toho světa do věčnosti. My někomu
věřiti musíme. Buď věříme lidem, buď sobě a svému rozumu, buď
Duchu sv., kterýž mluví nám. On mluvil druhdy, on mluví inyní
nám skrze církev boží. Co říci o víře v sebe? Sv. otcové užívají
slova: dvoje jest malomocenství: vlastní vůle avlastní soud. Smysl
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jest lehký. Člověk vlastní vůli ponechán, sotva vyvolí to pravé,
člověk vlastnímu soudu zůstaven, sotva najde to spravedlivé. Mý
liti se jest lidské, říkali pohané. Tak nejistému plavci svěřiti sebe
— moudrý se neodváží. Pakli ani sobě nemůže člověk důvěřovat,
tím méně může lidem ostatním. Ubozí zaslepenci, kteří upírají ne
omylnost církvi, o níž tolik mluvil Syn boží, přivlastňuje jí kaž
dému člověku, který nadělal mnoho chyb a žádného zaslíbení
nemá. Nemluví ze sebe, ale z Boha. jako nekážu já učení sv.,
nýbrž církve, tak ani církev nekáže učení sv., ale Páně, a Pán
praví o sobě: řeč, kterou jste slyšeli . . .
2. Se sv. vírou, kterou Duch sv. milostí svou působí v nás,
když neklademe překážek, jest věc tak jako se zlatem. Zlato jest
nejvzácnější kov, ale není všecko zlato, co se třpytí. Zlato se mísí
s cizími kovy — více neb méně a podle toho má směs cenu.
Čím více zlata, tím větší cena. Zlato se též ale padělává; že jest
velmi laciné, ač se na oko leskne, jako zlato pravé, jenom že
nemá cenu a nemá trvání. Takovéto pozlátko jest velmi laciné,
ale nemá ceny. Ano jde velmi na odbyt, poněvadž si je může
každý koupit, kdežto pravé zlato vyžaduje značnou sumu. Ilidská
učení mají v sobě kus velký neb malý pravdy Ducha sv., ale ony
také mají mnoho bludného. Co dobrého. tot z Boha, co bludného,
to z lidí. Ale ne každý dovede zlato rozpoznat od pozlátka. Aby
lid nemohl tak lehce být klamán, zařídil stát známku ochrannou,
která na každé věci zlaté musí býti od úřadu vytlačena, jako
důkaz ryzosti zlata. Tak s pravdou boží jest. Od věků povstávalo
100 a 1000 mužů, kteří odchylné učení od pravdy hlásali a vy
dávali za pravdu. Ne každý člověk dovede a může rozeznati
pravdu od lži a proto dobrotivý Pán ježíš ustanovil úřad, který
by zevnějším svým soudem označoval pravé učení za pravdu—a
lživému aby odepřel schválení a je zamítl. Tím úřadem jest
církev boží Duchem sv. řízená, jak Kristus Pán mnohokráte učil.
»Kdo vás slyší . . .c »Kdo by církve neuposlechl .. .c Sv. církev
předkládá učení své — a lidé bludní vykládají učení svá bludná.
Ta bludná jsou lacinější, jsou pohodlnější, ale ne trvalá a cenná.
Nechť vás různé náhledy nikdy nematou. jste—liposluchači slova
božího bedliví, slýcháte ve sv. evangeliu, jak s odporem u uče—
ných a vzdělaných se potkával Pán náš Syn boží. Z těch učených
a vzdělaných po světském smyslu bylo velmi málo věrných učed—
níků Páně. Nikodem ten v noci' přišel ku Pánu pro strach před
židy. Kdo jsou ti odpůrci Páně? A pravda Páně vítězí. jen blud
se může měnit, ale pravda jest beze změny. Proto kdo nechce se
kolísat, musí býti v pravdě boží utvrzen. Duch sv. nás sílí v do
brém. Něco každý věříte. Nevěříte-li něco dobrého, věříte něco
bludného, ale každý člověk věří. Nevěří li člověk přepjatý na př.
že jest duše nesmrtelná, tedy jest smrtelná, a věří, že mezi duší
jeho a zvířete není rozdílu. Čím to dokáže, jest jeho věcí, on
toho dokázat nemůže. Nevěří-li kdo Duchu sv., věří duchu zlému.
To jest již starý způsob lži: »budete jako bohové<<. jako tehdy
dali se lidé svést, tak dají se i nyní. Kdo nechce věřiti pravdu
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boží, kterou Ježíš nese a Duch sv. v církvi zachovává, bude vě
řiti smyšlenky lidské a s nimi i zahyne.
Týž Duch sv. působí ! v každém z nás, ale ne ve všech stejně,
protože není ve všech stejná vůle. Dává Bůh svítiti slunci na spra
vedlivé i nespravedlivé, ale není na každém stejná úroda, že není
stejná půda a stejné přičinění. Duch sv. vnukal veliké skutky
dobré, ale i nepatrné skutky k naší spáse. Když sv. František
šel na východ hlásat evangelium, bylo to jistě vnuknutí Ducha
sv., když ti přijde myšlenka dát do pořádku život svůj, jest to
myšlenka Ducha sv. A to není má řeč, ale Pána ]ežíše. On děl
k Nikodemovi. Duch Páně věje jako vítr, odkud jjde, víme, ale
kam jde, nevíme. Nevíme, co mnohé dobré vnuknutí má za účel.
Vždy jen něco dobrého a nám prospěšného, ale co dobra jest
skryto před námi. Kdybychom byli věrnější vnuknutí Ducha sv.,
byli bychom také ctnostnější. Každému skutku dobrému i zlému
jde napřed myšlenka. Kdybychom otevírali srdce myšlenkám do
brým, byly by ruce naše plny dobrých skutků. Nebude li duše
naše míti dosti dobrých skutků, nebude vina na Duchu sv., že
nás nepOSvětil, ale na nás, že jsme se posvětiti jemu nedali. Otevři
srdce, Bůh at je naplní. Amen.

Pondělí svatodušní.
O milostech Ducha svatého pomáhajících zvláště čilio sedm
darech Ducha svatého.
»Když Petr ještě mluvil . . . připadl
Duch svatý na všecky, kteříž poslou:
chali slovan Skut. ap 10, 43.

Včera rozjímali jsme o seslání Ducha svatého na apoštoly,
Matku boží a jiné učedníky Páně; tedy o příchodu Ducha sva
tého na členy vyvoleného národa Zákona Starého. Hned potom
vystoupil svatý Petr, jakožto náčelník církve, od samého Spasitele
za nejvyššího pastýře povolaný a ustanovený, Mat. 16, 18, 19;
jan 21, 15. 17, a kázal sběhnuvším se židům, že Ježíš Kristus
jest oním slíbeným Mesiášem, mimo něhož není spasení. Mnozí
vidouce zázraky Duchem svatým působené, a slyšíce tu řeč, při—
hlásili se zřejmě k víře Kristově, a připojeni byli k církvi jeho
skrze křest svatý. Bylo jich na tři tisíce; a ti stali se působením
Ducha svatého prvotinami v církvi ;: národa židovské/za.
Dnešní svaté čtení jest ale úryvkem z vypravování o prvo—

tinách církve, povolaných z národů pohanských.
Z pohanství vyšlý setník Kornelius, byv totiž zázračně o tom
poučen, že Simon Petr jest od Boha k tomu povolán, aby pravé
učení -o Bohu a povinnostech k němu hlásal, pozval Petra k sobě.
Když pak Petr tajemství naší svaté víry vykládal a Kornelius se
shromážděnými přáteli svými : plna srdce jeho slovům uvěřili:
»připadl Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova: jeho.
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Sk. ap. 10, 44. Načež Duchem svatým rovněž jako židé omi
lostněné pohany kázal Petr pokřtíti, a připojil je tak k ostatním
věřícím do církve Páně.
Duch svatý tudíž udílel tehdy milosti čilinezasloužené dary ižidům
i pohanům, i pokřtěným i nekřtěným, a činí tak posud. Skrze
dary ty přiveden bývá člověk k Bohu a spasení duše své.
Mezi těmi jest jich ale zejména sedm, jež se křesťanu zvláště
skrze svátost biřmování zajištují, a ty jsou: 1. dar moudrosti,
2. dar rozumu, 3. dar rady, 4. dar síly, 5. dar umění, 6. dar ná
božnosti a 7. dar bázně boží. Obrazem jich byl sedmiramenný
zlatý svícen v židovském chrámu jerusalemském, na němž hořelo
dnem i nocí sedm světel.
Všechny tyto dary mysl naši nakloňujl, abychom osvěcováuí
se strany Ducha svatého s ochotou přijímali, vnuknutí jeho vše
možně dbali a v životě bohulibém spíše prospívali.
_“řakkterý dar zvláště k životu ctnostne'mu nám napomáhá,
to. učiníme nyni bředmětem dnešního rozjímání.

Pojednání.
1. Táži se tedy předně: V čem záleží dar moudrostz'a jaký
máme prospěch z něho?
Moudrym člověkem nazýváme toho, kdo správně a dokonale
poznává věci tohoto světa, a dle toho vykazuje i jedne' každe' ná—
ležitě ji misto. Nejvýše moudrým jest jedině Bůh, jenž všechny
věci nejlépe zná,a proto i jedné každé náležité místo vykázal. Ale
Bůh stvořil člověka ku podobenství svému a dal mu tedy i schop
nosti ke správnému poznání a pravému zařazování rozličných
tvorů; a mimo tyto dary přirozené udílí jemu Duch svatýi pomoci
mimořádné, pokud jen člověk dobrou vůli na jevo dává, že mou
drosti pravé, jež k Bohu a ke spasení vede, účastným státi
se chce.
Nejvyšší moudrost lidská záleží v tom, abychom věci pozem
ských poznávali, posuzovali, zařazovali a užívali tak, bychom
v životě tomto pro život po smrti v nebi se připravovali. Dle
toho třeba, abychom Boha a jeho svatou vůli vždy dokonaleji
vystihnouti se snažili; bychom Boha milovali, uctívali a jemu
sloužili, a tak života blaženého na věčnosti si zabezpečovali.
A právě v tom záleží dar moudrosti od Ducha svatého, že
Duch svatý učí nás míti hřích za nejvyšší zlo poněvadž on nás
o blaženost věčnou olupuje; Duch svatý učí nás posuzovati věci
pozemské, pomíjející, za malicherné, jak píše svatý apoštol národů
ve slovech: »Všecky věci pokládám býti škodou pro vyvýšenou
známost Éžíše Krista, Pána mého, pro nějž jsem všecko ztratil a '
mám jako za nic.: Filip 3, 8.
Takováto moudrost jest nad zlato a nad drahokamy. Lidé
světáci jí sice pohrdají, ale jednou toho trpce želeti budou, jak
předpovídá Písmo, řkouc: »Tehdy státi budou spravedliví u velké
stálosti proti těm, kteříž je sužovali & kteříž odjímali práce jejich
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(čili pohrdali ctnostnými skutky jejich). Vidouce (to), budou se
kormoutiti bázní hroznou, a diviti se. . spasení (jejich), říkajíce
.sami u sebe. . a lkajíce: Toť jsouti, jižto nám byli někdy ku
posměchu a za přísloví potupy. My nesmyslní, měli jsme život
jejich za bláznovství. .. a aj, jsou počtení mezi syny božíla
Moudr. 5, 1—5.
Bohu líbila se žádost Šalomounova za moudrost; a proto
vyznamenal ho moudrostí převelikou. Daniel vyznamenával se
zbožností a svědomitostí; a proto odměnil jej Bůh darem pravé
moudrosti i duchem prorockým. Přemnozí svatí vynzhalz' neoby—
čejnou moudrostí, poněvadž Boha za ni prosili, a daru moudrosti
od Ducha svatého skrze život bohabojný ho'dnými se činili. A tak
máme se i my na dar moudrosti od Ducha svatého připravovati
skrze horlivé modlitby, nábožná rozjímání, ušlechtilé čtení.
Duch svatý udělí toho daru moudrosti zajisté těm, kdo ho
za něj prosí a jeho hodným se činí. 1 bývá často mnohý chudý
ro ',ník řemeslník, služebný, kdo Bohu věrně slouží, ve věcech ne
beských daleko moudřejší, nežli leckterý, ve věcech světských
mnoho učený, alei nadutý a pyšný professor, který běh hvězd
pozoruje, anebo prohnaný advokát, který osudy říší spravuje!
Když slunce zachází, působí dlouhé stíny; o polednách jest
stín nejmenší. A podobně, kde Duch svatý uprostřed srdce člo
věka sídlí, tam jemu svět maiičkým činí, člověka světem a pomí
jejícími statky jeho pohrdati učí. Čím více ale v srdci kterém
Duch svatý zachází, tím větší stíny se v srdci tom dělají, tím méně
člověk svého vlastního povolání pro nebe poznává, a tím více
v žádostech pozemských, marných, záhubných zaniká. Proto
prosme Ducha svatého vroucně za dar pravé jeho moudrosti!
2. S darem moudrosti úzce souvisí dar rozumu, jímž Duch
svatý člověka obdařuje.
Pomocí daru rozumu vnz'ha' duch lz'dshý vždy hlouběji ve
smysl pravd svate' víry křesťanské, a proto i sna'ze rozeznává
učení pravé od nepravého a bludného, a nabývá způsobilosti, by
své vlastní pevné přesvědčení o pravé víře mohl proti odpůrcům
jeho hájiti a tvrzení svá náležitými důvody stvrzovati.
.
U věci té píše svatý apoštol národů Korintským: »Iá přišed
k vám, nepřišel jsem s vyvýšeností řeči neb moudrosti . . . řeč
má i kázání mé nebylo v důvodných slovech moudrosti lidské. . .
aby víra vaše nebyla založena na moudrosti lidské . . . ale mlu
víme moudrost boží v tajemství . . . Nám pak to zjevil Bůh skrze
Ducha svého.—xI, 2, 1—10.

I jest podivuhodno, kterak často lz'déprostí a neučení mz'vajz
hluboké znamostz' o věcech nebeských, o nichž mnohdy velicí

učenci ani potuchy nemají. Proto také pronesl sám Spasitel:
»Chválím tě Otče, že 151skryl tyto věci před moudrými a opa
trnými a zjevil jsi je maličkýme, Mat. 11, 25; to jest: že jsi ta
jemství svá zjevil prostým, avšak ku přijetí jich ochotným učed
níkům mým; kdežto tajemství ta zůstávají skrytá inepochopitelná
mudrcům a učeným tohoto světa.
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Tak příkladně svatá Kateřina mučednice byla jen mladistvou
dívkou. Že ale Duch sv. obdařil ji vysokým stupněm své mou
drosti, uzněla tajemství naší svaté víry přese všechny nástrahy
císaře Maximina tolik dobře hájiti a dokazovati, že císař důvodů
jejích zvrátiti nemoha, povolal padesát mudrců, aby sesní hádali
a o bludech v křesťanství ji přesvědčili. Ale stal se pravý opak
toho, čeho docíliti chtěl císař! Kateřina hájila články svaté víry
s takovou nebeskou, neodolatelnou výmluvností, že odpůrce své
přesvědčila, že jen v Kristu jest spasení; tak že mudrci sami víru
tu přijali a křesťany se stali!
Tohoto daru pravé moudrosti a rozumu udílí Duch svatý,
ale jen do nádob čistých, čili do duší čiszjých, »nebo v zlovolnou
duši nevejde moudrost, aniž bydliti bude v těle, které poddáno
jest bříchům,c Kn. Moudr. 1, 4, a mimo to hluboce pohomých,
ježto dle slov apoštolských »Bůh se pyšným protiví, ale pokor
ným dává milost.: 1. Petr. 5, 5. Proto třeba svatě žíti a před
Bohem upřímně se pokořovati, kdo chce od Ducha svatého pravé
moudrosti a hlubokého vnikání v pravdy boží čili daru rozumu
nabýti.
3. Darem moudrosti a rozumu posvěcuje Duch svatý po
zmím' naše.
Následujícími třemi dary spravuje ku svatosti činy naše a
sice tak, že před činem uděluje nám daru rady, čili nám radí,
kterak bychom v případech těžkých a pochybných poznali i zvo
lili právě to, co se Bohu líbí.
Při činu samém udílí nám daru síly, čili posiluje nás, po
máhá nám, abychom způsobilými se stali, dílo dobré vykonati a
obtíže veškeré na cestě ke spasení přemáhati.
A po činu udílí nám daru umění, abychom totiž uměli čili
dovedli, netoliko posavadního vedení se strany Ducha svatého si
připomínati, a i další život svůj dle něho zařizovati: nýbrž také
abychom i bez hlubokého badání uměli čili dovedli ve zjevené
pravdy boží vnikati, naučení z nich plynoucí si osvojovati; a dle
nich, co Bohu se líbí, snadno konati; co se mu nelíbí, s ochotou
zanechati.

v

4. Avšak tím, že Duch svatý uděluje nám před rozhodnutím
dar rady. při konání dobrého sílí nás darem síly a po dokonaném
díle skrze dar umění činí nás způsobilými k dalším bohulibým
činům, nesprošťujž nás vlastního našeho přičinění. Každý u Boha
záslužný skutek má býti výslednicí nejen pomoci boží, ale i na
šeho spolupůsobení!
Proto tedy máme, prve než se k některému závažnému činu
rozhodneme, spoléhati netoliko na dar rady od Ducha svatého a
vroucně prositi zaň: ale máme i sami přemýšleti a uvažovati,
kterak bychom nejlépe Bohu se zavděčili; a i také s lidmi boha
bojnými a rozvážnými v radu vcházeti, jak radil Tobiáš starý synu
svému, řka: »Rady vždyohy u moudrého hledej!: Tob. 4, 19—
Praví se u moudrého, poněvadž moudrý i moudré rady dává;
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kdežto lidé nemoudří, dle těla žijící, i jiným podobných, nemou
drých, ba záhubných rad udílejí.
Byt bychom si tedy i darů rady i síly od Ducha svatého
vyprošovali a s důvěrou od něho očekávali, máme přece i vlast
ních sil všemožně napínati, abychom dílo převzaté řádně vy
konali.
A byt i Duch svatý nás k prosbám našim s darem uměm
i nadále provázel, máme přece i sami se o to přičiňovati, aby
chom památku na pomoc Ducha svatého v sobě obživovali a
vhodným způsobem čím dále tím více ve známosti tajemství naší
svaté víry se vzdělávali, abychom v čas příhodný vědomostí i da
rovaných i vlastním přičiněním nabytých upotřebiti mohli.
. I máme nesčíslných dokladů na to, kterak Duch svatý
uděloval lidem darů rady, síly z uměnz. Tak na příklad:
a) vypravuje III. Kniha královská v 3. kapitole, kterak mla
distvý král Šalomoun rozsoudil podivuhodné nesnadnou při, po
něvadž byl Boha za dar moudrostz i rady vroucně prosil. Přišly
k němu totiž na soud dvě rodičky, z nichž jedna novorozeně své
zalehla; k druhému pak dítěti hlásily se jakožto matky a míti je
chtěly obě! Král velel přinésti meč, aby bylo živé dítě rozpoltěno
a každé ženě aby dána byla půle. Když jedna s tím rozsudkem
souhlasila, druhá ale raději_ nároku svého se zříkala, nežli aby
dítěti ublížiti dala: seznal Salomoun, že tato druhá žena jestit
pravou matkou dítěte živého, ježto cit mateřský proň najevo
dala. —
Sv. Athana'š, patriarcha v Alexandrii, stíhán byl pro své
přesně katolické vyznávání víry. Plul proti vodě řeky Nilu, aby
slídičům unikl. Když však pozoroval, že loď jejich lodi jeho víc a
více se přibližuje, a že by jim neunikl: velel, aby lodníci jeho loď
zpět obrátili a pluli přímo proti lodi pronásledovatelů jeho, kteříž
ho ale osobně neznali. Ti vidouce ho státi na lodi, otázali se ho:
:]est Athanáš ještě daleko před námi?: A on jim odpověděl:
»Nikoliv, ale velmi blízko. Pospíšíte-li si. snadno se ho zmocnitele
Lodníci nepřátelští pospíchali tedy rychle proti proudu, kdežto
on pospíchal po proudu a unikl jim. Kdo dal tuto radu světci,
aby nástrahám nepřátel unikl? Zajisté nikdo jiný, leč Dárce daru
rady, jehož on uctíval.
A podobně vedeni byli Duchem svaté rady přečetní světci
jiní, kteří všechen blahobyt i všechny rozkoše pozemské rádi
opustili, aby tím volněji sloužiti mohli Bohul
b) Duch svatý udílí ctitelům svým ale i daru .rzěy, aby to,
co Bohu milým a sobě prospěšným seznali, hrdinně a vytrvale
konali. byť se jim i sebe těžší překážky v cestu stavěly.
Duch svatý zajisté sílil svaté mučedníky, aby nejhroznější
muky pro Krista podstoupili, při jichž pouhé vzpomínce hrůzou
trneme, a tak nejen dospělé muže, ale i ženy i děti! Tak pří
kladně hrozně umučení byli: svatý Vít jakožto mládenec patnácti
letý, svatá Anežka dvanáctiletá, svatá Basilisa docela teprve de
vítiletá !
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Duch svatý silil ale i jiné světce, kteří nestali se mučedníky,
aby věrnost Bohu způsobem hrdinným osvědčili. Silil josefa Egypt
ského, aby nepovolil ženě cizoložné; sílil Susannu, aby nestala se
cizoložnicí. Sílí vyznavače, biskupy, kněze, řeholníky v jich těžkém
povolání. Sílí tak mnohého snoubence, aby raději bohatý sňatek
s jinověrcem opustil, nežli aby na životě bohulibém ujmu trpěl;
sílí tak mnohého otce rodiny, aby raději služby výhodné se zřekl,
nežli aby svatou viru svou v nebezpečí vydával, živě připomínaje
mu slov Páně: »Kdo miluje otce, neb matku, neb syna, neb dceru
více nežli mne, není mne hodenc, Mat. 10, 37; a »každý, kdo
opustí dům, neb bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, neb
manželku, neb syny, neb pole projméno mé: stokrát více vezme
a životem věčným vládnouti bude.: Mat 19, 29.
c) Duch svatý udílí ctitelům svým i dam umění, aby vždy
na paměti měli své povinnosti k Bohu i ku bližním; a tak činí
i těm, kteří mezi lidmi vědomostmi jinak nevynikají.
Mnozí učí se pro chloubu, jiní ze zvědavosti, jiní, by pak
vědění své spolubližním draho prodávali. Duch svatý ale vyučuje
ctitele své umění pravému, jež k Bohu vede, je ispolubližní jich.
Umění a vědění pouze světské nadýmá, od Boha odvádí; umění
Ducha svatého ale pokořuje i vzdělává. A takovému naučil Duch
svatý svatého Tomáše Akvinského u oltáře před nejsvětější svá
tostí, sv. Bonaventura před křížem, sv. Bernarda mezi stromy les
ními na poušti.

.

6. Duch svatý udílí dále ctitelům svým dar nábožnosti, aby
chom za pomoci toho daru Bohu vždy dětinnou mysl najevo
dávali, vše »na ——Boha:

a k Bohu vztahovali.

Duše darem nábožnosti obdařená ráda se modlí, ráda neděle
a svátky zasvěcené světí, ráda svátostí přijímá, s ochotou Bohu a
pro Boha i bližním skutky lásky prokazuje.
A tato nábožnost duše ke všemu jest užitečná, majíc »za
slíbeníc nynějšího života i budoucího, ubezpečuje svatý apoštol
národů. I. Tim. 4, 8. Bůh zajisté lidem nábožným ve všech věcech
žehná, od nebezpečí je chrání, v protivenstvích je vtěší, tak aby
po bojích tohoto života zahanbeni nebyli na věky. Zalm 30, 2.
Proto také všichni světci a světice boží byli také velice ná
božní. Tak svatý Alois vydržel celé hodiny modliti se před svato
stánkem; a ze života sv. Františka Borgzžz'šese dovídáme, že týž
světec denně obyčejně osm hodin trávil na modlitbách, ač měl
povinností mnoho Svatý Václav, nemaje času za dne, v noci
klekával na prahu chrámu, aby se tam Bohu klaněl.
Kdo se rád nemodlí, tomu srdce bez světla a tepla Ducha
svatého temnotou se zastírá a v dobrém chladne. Proto tedy
Ducha svatého horlivě prosme, zvláště při rozjímání a o samotě,
aby duši naši darem nábožnosti naplňovati ráčil
7. Duch svatý duši člověka naplňuje konečně darem bázně
boží,čilitím darem,abychom se Boha báli, ovšem ne tak, jako se bojí
otrok nemilosrdného pána svého, ale jako se bojí dobře zvedené
dítě otce svého.
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A kterak to se otce bojí?
Když ví, že se otci jeho něco nelíbí, neučiní toho naprosto,
byť i vědělo, že za skutek svůj káráno nebude. Láska k otci
pudí ho, aby vše to konalo, co se otci líbí, čím by se mu za
vděčilo; a aby všeho toho se vyvarovalo, čím by ho jen z daleka
zarmoutilo.
A tak i bázeň boží nutká nás, abychom z lásky a úcty
k svému nebeskému Otci všeho toho a nejpečlivěji se varovali,
čím bychom ho jen z daleka zarmoutiti mohli; a abychom s nej
větší ochotou všemu _tomu se podvolovali, na čem on své zalí
bení má.
Tato bázeň boží jest jádrem, jest korunou všech ostatních
darů Ducha svatého. Proto pěje korunovaný pěvec: »Blahoslavený

muž, který se bojí Hospodina...

mocné na zemi bude símě

jeho,: Žalm III., 1. 2. A moudrý Sirach dí 1, 16: »Počátek mou
drosti jest — bázeň božílc
Bázeň boží chrání před všelikým hříchem. V životě všech
svatých, jichž působení ve známost nám vešlo, patrno jest půso
bení Ducha svatého, aby je pýchy i všech jiných hříchů uchránil
— z bázně k Bohu!
Proto také, když Filip Druhý, král španělský, otázal se
jistého svatě žijícího jesuity: »Jest to pravda, že nosíte při sobě
jisté koření, jež vás nečistoty chráníic týž zcela vhodně odpo
věděl, řka: »Ano, veličenství! jest to -— bázeň božíla:
*
.
*

Dary moudrosti a rozumu — rady, síly, umění — pobož
nosti a bázně boží jsou dary obyčejné, jež Duch svatý svým věr
ným ctitelům propůjčuje. Někdy udílí jim ale také i dary mimo
řádné, jako učinil o letnicích apoštolům, tak že mohou i cizími
jazyky mluviti, prorokovati, zázraky činiti, tajné věci znáti.
Avšak těchto mimořádných darů neudílí Bůh lidem pro ně
samé, ale ku vzdělání jiných! [. Kor. 12. Ty také nečiní člověka lepším;
vždyť zajisté i ]idáš jako ostatní apoštolé divy činil, Mat. 7, 22;
Luk. 10. 20; a přece posléze zahynul! Také bývají dary mimo
řádně spojeny i : mimořádným utrpením, aby lidé jimi obdaření
nezpyšněli, jak u věci té vyznává sám svatý Pavel, když píše:
>Aby velikost zjevení mne nepozdvihla (pyšným neučinila), dán
jest mi osten těla mého, anděl satanův, aby mne zášz'jkoval,c
II. Kor. 12, 7!
Proto nechtějme si všetečně darů Ducha svatého mimo
řádných, a i s novým odpovídáním spojených žádati, ježto »Duch
svatý rozděluje jednomu kažnému, jak sám chce,: I. Kor. 12, 11;
ale vědouce, že od křtu svatého jsme »chrámem božím, a že
Duch svatý přebývá v nás; I. Kor. 3, 16, a že :kteřlžkoli Duchem
božím vedeni bývají, tiť jsou synové boží,: Rím 8. 14: prosme
pokorně, vroucně i vytrvale toliko za sedmerý dar Ducha svatého
obyčejný, aby nás moudrostí nebeskou obdařoval, rozum náš
osvěžoval, v těžkých případech nám radou svou ku pomoci při
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cházel, v dobrých skutcích nás sílil, uměním nebeským obohacoval,
nábožností rozněcoval a bázní boží naplňoval, jak pějeme o této
slavndsti jeho v písni:

»Přijd k nám Duchu, Panovníku,
navštiv mysli učedníků;
stvořils pro věčnou nás bláhu,
vlej v nás milosti své vláhu!
Sedm darů máš v své moci,
prstem jsi ty Bohu Otci,
slib Otcův pro srdce pustá.
řečí plně lidská ústa: —
abychom tě tu na zemi a jednou po celou věčnost na nebi s ce
lým dvorstvem nebeským velebiti mohli. Amen.

Pondělí svatodušní.
Bez opravy člověka vnitřní, není opravy Světa zevnitřní.
Neboť neposlal Bůh syna svého na svět.
aby soudil svět, ale aby spasen byl
svět skrze něho Ev. sv. lana 3, 17.

Svatá útěchy plná slova Páně. Spasení jest úkol cesty Ježíše
Krista snebe na zem. To spasení se však přivlastňuje duchovním
znovuzřízením člověka. Nikodem, ten kníže židovský, když přišel
v noci k Pánu Ježíši, rozuměl druhému znovuzrození z vody a
z Ducha sv. zcela hmotně a ne duchovně. Jako mnozí neuvědo
mělí lidé rozumí často výrokům o vlastnostech božích zcela tělesně
a neduchovně: a myslí na ruku tělesnou, když mluvíme o pravici
boží, a myslí o oku tělesném, když mluvíme o vševědoucnosti
boží. K mnohému učenému jinak dle soudu lidského člověku
mohli bychom zvolati slova Páně k Nikodemovi: »ty jsi učitel
v Israeli a ani tolik neznáš, že když užíváme obrazuv řeči o Bohu,
že jest to vše jen lidský obraz, proto volený, abychom si pravdu
znázornili na lidských věcech. Nebo duch náš chápe přímo jen
hlavně věci tělesné a duchovní, jen jak v zrcadle věcí tělesných-.
Proto Pán mluvil o tváři boží, na niž patří andělé boží, proto
mluvíme o pravici a o oku božím a proto mluvil o novém zro
zení člověka potřebném ku spasení. Bez tohoto nového zrození
není možno dojíti spasení. Co se tedy tím novým zrozením myslí?
To jest předmětem našeho. rozjímání. Abychom věc pochopili
jasně, dím: rbez vnitřní opravy člověka jest marné opravovati svět,
čili ještě jinak řečeno, kdo chce nápravu ve světě, musí napraviti
člověka.: Komu se to nezdaři, marně opravuje svět. Každá oprava
světa začíná v duši jeho, ne ve světě kolem něho. Bůh Duch
sv. naplnil nás svým světlem, abychom každý sám na své opravě
duše pracovali a tím k opravě své dob přispívali.
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Pojednání.
Kristus Pán nám dal v tom směru poučení, když mluvil
o srdci lidském, z něhož vychází zlá myšlení, zlé žádostiaskutky,
které poskvrňují člověka, ale jísti rukama neumytýma člověka
neposkvrňuje. Jest pravda, že i čistota těla a rukou jest potřebná
a dobrá, ale čistota duše, myšlení čistá a řeč čistá způsobí i či
stotu těla, kdežto myšlení nečisté způsobí mnoho nečistých skutků,
třeba by ruce byly čisté jako hlazená rukavička.
Těžko to chápali apoštolové aproto jim to názorně vysvětlil
Páu. Ze srdce vychází všechno myšlení, žádosti i skutky a proto
na tento pramen třeba vždy hleděti, aby byl v pořádku. Je líhni
jící pramen, jest voda z něho také smradlavá. Duše naše jest
pramen skutků všech. Vždy předchází myšlenka, slovu, slovo
skutku, proto v duši jest třeba hledati pramen zla. a začátek ná
pravy. Jeden každý musí tedy počíti s nápravou své vlastní duše,
než počíná opravovati svět.
Všichni muži, kteří měli vliv na směr světa a dějin jeho,
působili v duše lidské Oni působili změnu myšlenek a ty my
šlenky měly za následek nové skutky a tím na sebe vzal svět
tvářnost jinou, podle toho, jaké myšlení zavládlo v duši jedno
tlivce.
Vizte několik příkladů z dějin svatých isvětských. ]an Křtitel
když kázal, začal se křtem a ten křest jeho záležel ne v pouhém
obmytí vodou, ale ve vůli, že zanechá skutků špatných a začne
nový život, aby byl schopen přijmouti Spasitelovu nauku. Proto
kázal činiti dobře, nežádati mnoho, nečiniti bezpráví. To byl
prostředek k nápravě světa.
Když sv. Pavel začal svou činnost tím, že zanechati musili
života starého a hříšného: skutky tmy, za něž se styděli, aporučil
choditi ve světle: to jest tak, aby každý skutek jejich mohl býti
viděn od ostatních. Kdekoliv se zdařil tento nový obrod života, tam
také následovaly nové skutky, kde se podaří vzbuditi lítost nad
špatným skutkem, aneb lásku k dobrému skutku, tam nemusíte
už dávati žádný příkaz, žádnou výstrahu a vy jste zavedli nový
způsob života.
Sv. Bernard když chtěl křížovou výpravou osvoboditi svatou
zemi z moci Turků, rozohňnval lásku k trpícímu Spasiteli a ta
láska už vedla sama sebou touhu po osvobození sv. země a ksná
šení všech útrap s ní spojených.
Sv. Vincenc de Paula, když chtěl v době války a hladu po
vzbuditi mnoho k dobročinění dětem opuštěným a nemocným,
líčil je jako údy Kristovy trpící a z toho už pak u duší znovu
zrozených šlo milosrdenství jako přichází déšt, když oblak zakryje
zemi. Proto jest tak důležito znáti ty zásady, jimiž lidé se řídili
a třeba bludné zásady opravit, chceme-li svět vůbec napravit.
Spasitel uzdravil nemocného, ale napřed uzdravil duši řka:
»douiej synu odpouštějí se tobě hříchové tvoji. Bez uzdravení
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duše je marné uzdravení těla, roznemůže se zase. jsou choroby
těla, které jen upřímným pokáním duše lze smýti a uzdraviti.
Dokud se nepodaří to v člověku provésti — marná jest
práce všech, kteří chtí opravovat svět. Vše co blahu lidskému
škodí, jsou bludné zásady, které vedouza sebou bludný, nesprávný
životl Lidé myslí, že zákonem lze docíliti nápravu světa. To jest
blud. Zákon sebe lepší, když se neplní, nepůsobí. Co jest lepšího
nad zákon boží, jak jest v desateru, ale když se neplní, nepro
spívá a blaho nepůsobí. Tu jest třeba působiti v duši,“aby viděla
požehnání zákona a pak se jemu poddala ne z bázně, ale z lásky.
Chci předvésti vám poněkud delší příklad, kterak kapucín
P. Matheu, apoštol střídmosti v Irsku, působil blaho v lidu svém
tím. že pracoval na jeho vystřízlivěníapoštolátem střídmosti. Viděl
lid svůj bídný a chudý. Opovržený a nevzdělaný, žijící více v ža
láři a ve škarpě než v domově. Ten bídný stav zaviněn byl mno
bými příčinami, mezi nimi byla též jedna: že každý druhý Ir nosil
láhev kořalky ssebou. Proto začal Mathew pracovat na tom, aby
pohnul Iry, by odhodili tu láhev proklatou a zřekli se nadobro
všeho opojného. Poznal ze své zkušenosti, že spíše jest možno
opilci zříci se úplně užívání opojného, než požívati nápojů opoj
ných a zachovati při tom míru. Začal proto práci v tom směru:
pohnouti jednotlivce ku naprosté zdrželivosti. Pohnul jich tisíc,
dva, stotisíc a million, více millionůavizte výsledek té jeho missie,
která zaslouží, aby byla známa všude V r. 1838 vypilo 121/4mill.
gall. kořalky a spácháno tou dobou 12.096 zločinů, po čtyrletém
působení pro střídmost spotřebováno v r. 1841 toliko 61/2 mill.
gall. kořalky a spácháno zločinů v tom roce toliko 773.
Polovice lihovin ubylo a 15kráte menší bylo číslo zločinů.
Národ vystřízlivěl, opustil láhev opojnou a s ní zmizely krádeže,
vraždy, pračky atd. Nepůsobil zvenčí, ale zevnitř na duši člo
věka, na jeho vůli, aby zanechal hříchu, který ho dělá bídným,
a přidržel se ctnosti, která nese požehnání. Co prospělo zavírání,
trest, když se nepůsobilo na duši. Papež Řehoř XVI. byl působ
ností jeho tak unesen, že sám pro dobrý příklad se dal za člena
spolku úplné zdrželivosti a peníz ten na prsou vždy nosil. Tedy
z duše přichází obrod iúpadek a proto veškerá činnost na opravu
světa a poměrů jeho musí začni s obrodem duše, aby zanechala
toho, co člověka nehodným činí. Když toho nedokážeme, marné
jsou zákony, marné snahy po nápravě. Všechna náprava začíná
nápravou duše: zroditi se z Ducha sv. Zanechati všeho, co člověka
snižuje a kazí jeho blaho, jako to praví sv. Písmo: hřích bídné
činí národy, ale spravedlnost povyšuje národ. Spravedlivým pak
jest, kdo koná, co Bůh přikazuje, a pilně se varuje všeho, co Bůh
zapovídá.
Každý ovšem svou vlastní měrou varuje se zlého a koná
dobré ,a proto se jeví u každého výsledek jiny': větší neb menší.
Ukol celého díla vykoupení jest naše spasení. A my spolu
působíme na díle spasení, když mnoho se přičiňujeme, abychom
dopomohli k tomu, aby v srdci mnohých co možno nejvíce znovu
Rádce duchovní.
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zrození duševní se stalo, zanechej zlé a konej dobré. Uznej chybu
a povstaň z ní. Nikdy nebude doba. kdy by nebylo hříchu a ráj
na zemi ale bude se jen blížiti dle toho, kterak duše lidská touží
po spravedlnosti boží. To jest pak u každého člověka jiné. proto
také bude vždy na zemi ta největší směsice různých poměrů mezi
lidmi, neb každý jinak pracuje a užívá darů jemu svěřených.
Ten člověk, jenž se obírá myšlenkou svět opraviti zvenčí:
zákonem a dělením, pracuje nadarmo.
Na příkladě Karla V. v klášteře španělském, kde opravoval
hodiny a chtěl způsobiti, aby aspoň dvoje stejně šly, na tom mů
žeme vidět marnou snahu nesoucí se po úplné rovnosti mezi
lidmi. Karel V. chtěl původně více hodin přivésti v stejný chod,
ale nešlo to, naposled chtěl jen aspoň dvoje hodiny uvéstivstejný
chod, ale přes všechno broušení koleček, závaží a kývadel musil
se vzdáti svého úmyslu. Vzdal se ho, ale naposled zvolal: já jsem
chtěl mezi lidmi uvésti svornost a jedno smýšlení a nemohu ani
u dvou hodin zavésti stejný chod.
Tak bude a jest i s blahobytem zde a rovností na zemi.
U každého jest jiná. Podobně jest však i snašlm spasením. Každá
duše má jiný stupeň milosti, který dostala, a jiný způsob koruny
a odměny, která ji čeká.
Každý tedy pracuj na svém Spasení í štěstí vezdejším tou
měrou, jak pracuješ na své vnitřní proměně a reformě duše: varuj
se zlého a konej dobré. To jest hlavní zásada spásy a čím lépe
ji provedeš, tím vyšší zásluha a odměna tvá. Sobě pleteš korunu
a sobě chystáš odměnu. Přičiňuj se co nejvíce, abys dosáhl co
nejbezpečněji býti nádobou Ducha sv. Amen.

ůvátek nejsvětější Trojice boží.
Vyvrácení námitek proti tajemstvím viry činěných.
Tři jsou, kteří svědectví vydávají na
nebi: Otec. Slovo a Duch svatý, a ti
tři jedno jsou I. jan. 5 7

Nejmilejší! 0 svátcích vánočních vzpomínáme si na lásku
Boha Otce, který »tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného
dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčnýn
Tan 3, 16.

O svátcích velikonočních vzpomínáme si na lásku Boha Syna,
kterýjako >beránek náš velikonoční-obětován jest,: I. Kor. 5, 7,
a slavně z mrtvých vstal.
O svátcích svatodušnz'ch vzpomínáme si na lásku Ducha sv.,
který v podobě ohnivých jazyků na apoštoly sestoupil.
Dnešní pak den, svátek nejkvětějlřz'Trojice boží, připomíná
nám základní pravdu našeho náboženství, že jeden toliko jest
Bůh, ale ve třech božských osobách: Otec, Syn, Duch sv.
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Víra v nejsv. Trojici boží již v Starém Zákoně naznačena
byla; proto kněží starozákonní, majíce lidu žehnati, třikráte jméno
boží vzývali a prorok Isaiáš slyšel, kterak Serafíni třikráte »Svatý,
svatý, svatýc prozpěvovali. Víra tato byla božským Spasitelem
hlásána, apoštoly do celého světa roznesena, církví proti bluda
řům hájena, a doklady víry té nacházíme nejen v Písmě svatém
a ústním podání, ale i hluboko pod zemí v katakombách řím
ských. Tak na př. možno čísti tam nápis: »Iukundián věřil v Je
žíše Krista, žije v Otci i Synu i Duchu sv.
Tato víra jest základním kamenem celého našeho náboženství a
dříve než je člověk do církve křtem sv. přijat, vyznává ústy svého
kmotra, že věří v Boha Otce i Syna i Ducha sv.; tuto víru vště
povaly v srdce vaše zbožné matky, učíce vás žehnati se svatým
křížem a při tom pronášeti slova: ve jménu Otce i Syna íDucha
svatého.
A přece, nejmilejší, má tato víra odpůrce. Proč? Protože
obsahuje tajemství neproniknutelné, nevyzpytatelné; protože člověk,
tvor konečný, nemůže pochopiti Boha nekonečného. A jako toto,
tak i jiná tajemství: vtělení Syna božího, neposkvrněné početí
Panny Marie, velebné svátosti oltářní mají nepřátele a mnozí
lidé vymlouvají se: Věřím jen to, co pochopuji. Tajemství nejsou
dle mé chuti. Rozumný člověk nemůže tajemstvím našeho nábo
ženství věřiti.

'

Poslechněme dnes vyvrácení těchto námitek proti tajemstvím
naší víry.
'

Pojednání:
1. Někteří lidé praví : Tajemství náboženská nej/Iroudle me'
chuti. Věřímjen to, co chápu. — Ale což není člověk tajemstvími
se všech stran obklopen? Kdo nám může vyložiti, co jest život,
co řeč, co zvuk, co barva, co vůně? Kdo může vysvětliti a říci,
co jest vítr, kde začíná, kde a proč ustává? Může někdo vysvětliti
pojem tepla a zimy, co znamená spáti, jak se to děje, že ve
spánku uši sice otevřeny zůstanou, a to právě tak, jako když
bdíme, přece však ničeho neslyšíme? Proč a jak se zbudíme? Co
jest únava, bolest?
Kdo může říci, že něčemu z toho všeho rozumí? ]ak jest
možno, že svýma očima, které samy o sobě nic nejsou, než dvě
malé koule, zevnitř docela černé, vše vidíme, co kolem nás jest,
a to i mnoho millionů mil daleko jako hvězdy?
Vše na nás jest tajemstvím: naše nervy, náš mozek; nepro
niknutelným tajemstvím jsou zejména některé částky našeho těla,
o nichž lékaři dodneška nemaji ani zdání, jaký mají účel, na př.
mandle, játra, slepě střevo. _
dkud to, že duše musila by se od těla odloučiti, jakmile
bychom přestali potravu přijímati? Kdo to vyloží, že částky jiných
tvorů, jako jsou zabitá zvířata, rostliny a pod., v našem těle se
proměňují v součást nás samých?
*
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Tolik záhad, tolik tajemství! Kterak tedy žádáme pochopiti
toho, který všechny tyto bytosti stvořil, nemohouce pochopiti
tolik věcí, které jsou v nás samých, v.nejbližsím našem okolí,
s nimiž stále se stýkámeř Zádáme pochopiti věčného. nekonečného.
a nemůžeme pochopiti ani věci konečné? Děl božích nechápeme
a Mistra samého, který jest nad stvoření nekonečně vyvýšen, po
chopiti chceme? Krásně praví sv. Cyril! ?emsalemský:
>Nepo—
známe-li posledních a nejmenších jeho skutků, zdaž poznáme toho,
jenž to vše učinil? Oko nevidělo, aniž ucho slyšelo .a do srdce
lidského nevstoupilo, co Bůh připravil těm, již ho milují. I. Kor.
2, 9; nemůžeme-li postihnouti to, co Bůh připravil, zda postihneme
toho, jenž to připravil? ó hlubokosti bohatství, moudrosti a vědo-.
mosti boží! Jak nevyzpytatelní jsou soudové jeho a nevystižitelné
cesty jeho! praví apoštol, Řím. 11, 33; nemůžeme-li vyzpytovati
a vystihnouti jeho soudy a cesty, zdaž jeho samého vyzpytu
jemeřc
2. Než člověk, který věřiti nechce, má po rucejinou námitku.
a praví: Důstojnost člověka pozůstává hlavně v jeho rozumu;
rozumem liší se člověk od němé tváře. od zvířete. Nemůže-li roz
umem některé pravdy náboženské pochopiti, jsou tyto pravdy proti
rozumu a tedy také proti důstojnosti lidské.
Na tuto námitku třeba říci: Tajemství Bohem zjevená jsou
nad rozum lidský a nikoliv proti němu, proto také nemohou býti
proti lidské důstojnosti. Naopak, Bůh dává na jevo člověku lásku
a prokazuje mu čest, popřává-li mu účast, třeba jen nepatrnou,
na svém božském vědění. Sv. Pavel vybízí nás, aby naše služba,
rozumna byla, Rím 12, 1; sv. Pavel však sám všechna tajemství
naší víry a to důrazněji než kdo jiný hlásal a tak ukázal, že ta—
jemství nejsou proti rozumu. Jenom pýcha, která samu sebe po
važuje za pramen veškeré pravdy, jest uražena a ponižována ta
jemstvími a raději zůstává nevědoma, než by přijala poučení, které.
vyšší bytost udílí.
Tajemství jsou nad náš rozum a právě tato okolnost je zá
rukou, že náboženství naše opravdu Bohem je zjeveno. Kdyby
jenom to obsahovalo, co člověk svým rozumem pochOpiti může,
kdo by nám ručil za to, že není to vše lidským rozumem vy-.
myšleno? Co však nad rozum lidský jest, to musí míti původcem
bytost vyšší, to musí od bytosti daleko vznešenější než jest člověk
zjeveno býti.
A tak poznáváme lichost této námitky. Říká se. že rozum
se vzpírá skláněti se před tajemstvími, a zatím to není nic jiného,
nežli tělo, smyslné, pyšné těla, které se vymyká z poslušnosti a
služby boží.
3. Ale někdo jiný má ještě jiné výmluvy, proč tajemství ná
boženská uznati nechce. Pravít: I vpřírodě jSou mnohá tajemství,
ale badání učenců na poli vědy mnohá z nich rozluštila. Uply-.
nulé století XIX. jest toho nejlepším důkazem. Jak veliký pokrok
na poli přírodních věd učiněn, jak mnohá záhada vysvětlena!
Ale tajemství náboženská jsou sedmerou pečetí zapečetěna a ne—
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mohou nikdy pochopena býti. S touto věčnou temnotou nemohu se
spřátelili !
'
Ovšem, příteli, odpovídáme takovému, v této věci jsme stej—
ného náhledu. Věčná temnota a nejistota by i nás trápila. Ale na
štěstí trvá ta temnota jen krátký čas, potud totiž, pokud světlo
lepšího života na onom světě nám nevzejde. Pak za odměnu, že
jsme svůj rozum podrobovali pravdám od Boha zjeveným, kterých
jsme nechápali, budeme na Boha patřiti tváří v tvář a tehdy také
poznáme a pochopíme všechny pravdy, které našemu konečnému
a nedokonalemu rozumu nepochopitelny byly. „Nyní vidíme —
dí Pavel v I. Kor. 13, 12 — skrze zrcadlo v podobenství, tehdáž

pak tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdáž poznám
ídko i sám poznán jsem.“
Ale pravý opak stihne nedočkavou, pyšnou osvětu, která
věřiti nechce: upadne ve věčnou tmu, a to jest jistě na pováženou
pro toho, jenž nyní namítá, že nemůže tajemství víry za pravdu
přijímati proto, že prý zůstanou věčnou temnotou!
Opět jenom pýcha je to, která člověka svádí; nesmírně to
nevěrce trápí, musí-li uznati, že rozum jeho jest konečný a nedo—
konalý. Nechce se podříditi vyšší autoritě, ba ani Bohu. Již v ráji
ďábel na tu pýchu chytil první lidi a sliboval jim: »Budete jako
bohové 1- [. Mojž. 3, 5. Kterak se jim však ta slibovaná bohorov
nost vyplatila, kterak hluboce klesli, o tom netřeba šířiti slov!
*

*

*

Proto, nejmilejší, podřizujme rozum svůj i těm pravdám ná
boženským, kterých pochopiti nemůžeme, i tajemství pokorně za
pravdu přijímejme, a nenamáhejme se marně je vyzpytovati. Kdo
do slunce směle a upřeně hledí, zrak ztrácí; kdo tajemství vy
zkoumati se snaží, přichází o víru.
jako věříme v tajemstvi přírody, protože skutečně jsou, tak
Věřme i v tajemství náboženská; že i ta skutečně jsou, dokázali
svědkové neomylní, ]ežíš Kristus a jeho církev. jako slepý při
jímá poučení od vidoucího, dítě od učitele, člověk práv neznalý
od advokáta, tak i my musíme přijímati poučení církve, která od
Krista vyučena, od něho založena a Duchem sv. řízena jsouc mý
liti se nemůže. Případně napsal sv. Jan: »Poněvadž svědectví
lidské přijímáme, svědectví boží větší jeste I. Jan. 5, 9. Věřme
pokorně tajemství, která nám náboženství naše k věření předkládá,
a dá Bůh, že víra ta bude jedenkráte odměněna tím, který dal
napsati sv. Pavlu: >Nyní vidíme (jen nejasně) skrze zrcadlo v po
dobenství, tehda ale uvidíme tváří v tvář.: Amen.
R. s,
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Na slavnost nejsvětější Trojice.
O milosti boží posvěcující.
»Bůh prve miloval nás a poslal Syna
svého v milostivou obět za hříchynaše.:
I. lan 4, 10.

Ano, Bůh trojjediný, jehož slavnost dnes konáme, jest láska.
Z pouhé lásky povolal nás na tento svět Bůh Otec Stvořitel.
Z pouhé lásky poslal Bůh Otec vlastního Syna svého k nám na
tento svět, aby se stal obětí milostivou za hříchy naše. Z pouhé,
nevyzpytatelné lásky k nám poslali Oteci Syn Ducha svatého
k nám, do tohoto slzavého údolí pozemského, aby nám týž zá
sluhy jednorozeného Syna Božího přivlastňovaí, rozum náš ku po
znání pravd věčných osvěcoval a nedostatečnou vůli naši ku zá
služnému konání vůle boží pohádal a sílil.
Milujmež tedy Boha! vybízí miláček Páně s důrazem, proto,
že co tak neskonale miloval nás napřed a miluje posud! A lásku
tu snažme se jemu také osvědčovati, ale nikoliv pouhými slovy,
nýbrž skutky; a sice poslušnosti k věčným zákonům jeho, ale
i poslušnosti k církvi Páně, jejížto náčelníkům Spasitel slavnostně
prohlásil: »Kdo vás slyší, mne slyší! a kdo vámi pohrdá, mnou
pohrdálc Luk. 10, 16.
Z lásky k Bohu prokazujme ale lásku i bližním svým, jenž
bližní miiovati velí. Nebo nemiluje-li kdo bratra svého, kterého
vidí, a jejž Bůh milovati nám velí: kterak že by miloval Boha,
jehož nevidí? Kdo by bližního nenáviděl a Bohu lásku připovídal:
lhář jest a pravdy není v něml
A lásku tu ku bližnímu máme dokazovati skrze spravedl
nost, milosrdenství, štědrotu a shovívavost k němu.
h udílí nám dary své, jichž jsme si na něm nikterak ne
zasloužili, a které proto milosti nazýváme, hlavně skrze třetí
osobu svou, skrze Ducha svatého. Týž označil milosti své způ
sobem názorným, když u větru a bouři, a v podobě ohnivých
jazyků na shromážděné věrné Spasitelovy viditelně s nebe se
stoupil.
Předešle rozjímali jsme o tom, kterak ten Duch svatý roz—
manitými svými dary, zejména sedmerým darem svým na duši
naši působí a jí k životu bohumilému a záslužnému pomáhá. Roz
jímali jsme tedy o darech čili milostech božích pomáhajících. Dnes
učiníme v rozjímání svém o milostech Ducha svatého krok další,
a uvážíme, kterak Duch svatý k bohulibému životu netoliko nám
pomáhá: ale kterak dus'i naši přímo svatou činí, čili ji posve'euje,
neboli milost posvětit/ici ji udílí.
V čem tedy záleží milost boží posvěoujz'eí a kterak ji' na
budeme?

Pojednání :

1. Milost božz' posvěcujz'cz'za'ležz' v tom, že Duc/z svatý duši

člověka posvěeuje, čili svatou činí. Tuto svatost duše jest nám
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smrtelníkům ovšem těžko si představiti, nebo jako tělesnýma
očima nemůžeme viděti duše, tak nemůžeme viděti ani neoceni
telné její krásy, když svatostí se stkví.
Avšak přece můžeme aspoň na krásu duše posvěcené sou—
diti když uvážíme, co vše milost Ducha svatého posvěcující s ní
vytvořuje. Ba. co dím, že milost posvěcující Ducha svatého duši
přetvořuje! Málo jsem řekl! Všecky ostatní pomoci Ducha sva
t'ého, jimiž on nám ke spasení napomáhá jsou pomocné nebo po—
máhající milosti; ale milost boží posvěcující jest již ne dar, ale
Dárce sám; milost boží posvěcující jest v,pravdě Duch svatý
sám v nás!
Duch svatý podobá se ohni'; ale není jako svit slunce, jenž
ve světnici svítě, tutéž v rozličných místech nestejně jasně osvě
cuje. Duch svatý jest všudypřítomný Bůh, jenž duši člověka jako
oheň skrz na skrz proniká, a jí dle sebe přetvořuje.
Duch svatý jest oheň; a proto vstoupiv do duše člověka,
zbavuje jí všech těžkých hříchů, a promíjí 7'í všechny včc'ne'tresty,
podobně jako oheň vypaluje rez a všechny nečistoty ze železa.
Avšak Duch svatý 'neodnímá duši, v které se usadil, i ná—
klonností ke zle'mu; a proto musí i člověk milostí posvěcující ob
dařený, sídlem Ducha svatého učiněný, přece jen stále proti po—
kušením se strany světa, těla i ďábla na světě vždy se ozývajícím
bojovati pokud živ jest na tomto světě.
Ale ač Duch svatý náklonností zlých a ke zlému směřujících
v člověku přímo neničí, uděluje témuž přece vždy s dostatek mi
lostí svých pomáhajících, aby člověk pro vlastní svůj prospěch nad
nepřáteli svými vždy zvítěziti' mohl.“ Sv. Pavel v příčině té píše:

»“Aby velikost zjevení (kterých se mi od Boha dostalo) mne ne
pozdvihla (abych snad hříšnou pýchou se neprovinil), dán jest
i_osten těla mého, anděl satanův, aby mne zášíjkoval. Protož tři—

krát jsem Pána prosil, aby ode mne odstoupil ; ale (Pán) řekl mi:
Dosti" máš na milosti mé; nebo moc v nemoci se dokonáván
II. Kor. 12, 7. 8. Bůh dopouští nás tedy pokoušeti; ale ne
opouští pokoušených, jestli sami lehkomyslně se ho nespustí;
a také neukládá nikomu snášeti více, nežli snésti může!
Duch svatý vstoupiv jakožto milost posvěcující do duše naší,
»ne ze skutků “spravedlnosti, kteréž jsme my učinili, ale podle
svého milosrdenství (čili dle své milostí) spaseny nás učinil skrze. . .
obnovení Ducha svatého:, Tit. 3, 5., takže jsme se stali jako
znova zrození; že jako »vysvle'hlz'jsme stare'ho (hříšného) čIOvěka,
a oblékli se v nove'ho, Efes. 4, 22.—24., podle Boha stvořeného
v'e spravedlnosti a svatostic, a tak stali se »ospraveálněnýmic.
Tak učí slavný sněm církevní tridentský.
2. Milost Ducha svatého posvěcující uděluje tedy člověku
nový život, a předělává cele' nitro jeho, ále Boha trojieázného,
takže člověk stává se Bohu trojjedinému podobným, a podobně
jemu i krásným.
V Bohu ale jsou osoby tři, z nichž prvá sluje Otec, poněvadž
jest samá ze sebe od věčnosti; druhá osoba boží sluje Syn, po
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něvadž z prvé se zrodila ; a třetí jest Duch svatý, jež není sama
ze sebe, a také není zrozená; ale z Otce i Syna vychází.
A tomuto trojjedinému Bohu podobnou činí Duch svatý duši
člověka skrze milost svou posvěcující. Vlévá jí totiž vim, aby vše
za neklamnou pravdu měla, co Bůh o své kráse, moci a dobrotě
nám zjevil. Z této víry rodí se ale naděje, že Bůh předobrý nám
všeho pro čas i věčnost udělí, čeho slíbil. A z vírvaohaazna—
děje v něho vychází láska, láska k Bohu a pro Boha i kbližním.
Skrze tyto tři ctnosti: víry, naděje i lásky stáváme se sa
mému Bohu podobnými; a proto i tyto ctnosti ctnostmi božskými
se nazývají; a katechismus o nich učí, že jich jest pro dosažení
života věčného nezbytná potřeba právě proto, že bez podobenství
k Bohu, bez tohoto nout/za svatební/zo- nikdo do slávy jehovne—
besích připuštěn nebude.
Duch svatý usídliv se jakožto milost boží posvěcující
v duši člověka, počíná hojnou měrou propůjčovatz' jí i mzlostzsvé
pomáhající. Udělaje jí zejména sedm svých darů, jimiž rozum její
osvěcuje, a vůli ke konání bohulibých skutků sílí; naplňuje duši
dále milostnou spokojeností, posvátným klidem a ochotou ke všem
ctnostem.
'
Sv. Vincenc v příčině té krásně napsal: Když slavík pozo
ruje východ slunce a že den se rozbřeskuje, počíná s takovou
radostí pěti, že by pukl; a podobně když duše pozoruje východ
slunce spravedlnosti v nitru svém, celá jest blažená, a milostí se
rozplývá.
A svatá Magdalena de Pazzis dokládá: >Kdyby člověk, jenž
jest ve stavu posvěcující milosti boží, poznati mohl, jak velice jej
Bůh miluje: musil by zrovna zemříti samou vnitřní blažeností.
Nebo nepoznal by, že jest služebníkem božím, ale žejest přítelem,
dítkem, synem božími: jan 15, 15.
4. Milost Ducha svatého jakožto milost posvěcujícíčinz'zdnše
člověka chrám boží, jak ,o tom píše svatý apoštol Pavel slovy,
I. Kor. 3, 16.: »Nevíte-liž, že chrám boží jste, a (že) Duch boží
přebývá ve vás?:
[ podobá se chrám duše takové onomu proslavenému chrámu
židovskému v ]erusalemě. Ten byl zevně ze skvostného, bílého
mramoru, uvnitř ale naplněný zlatými ozdobami. Ai duše milostí
posvěcující naplněná jest celá čistá, skvoucí, uvnitř pak plná
zlatem lásky k Bohu íku bližním! V chrámu jerusalemském pře
býval Bůh v mraku; v duši omilostněné trůní sám Duch svatý!
V chrámu jerusalemském byl zlatý svícen sedmiramenný se sedmi
světly; v duši omilostněné působí Duch svatý s ohnivým svým

darem sedmerým!
5. Ba skrze milost svou pcsvěcující nečiní nás Duch svatý
toliko chrámem, ale z' dz'tkami božími, a udílí nám práva na od
platu v nebi; nebo »jestliže (učinění jsme) synové, (tedy) i dědi
cové, dědicové zajisté boží, a spolu dědicové Kristovi,: praví svatý
Pavel, Řím. 8, 17. jako tedy Otec nebeský prohlásil při křtu
Páně v Jordanu, »Ty jsi Syn můj milý, v tobět jsem si zalíbil,:
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Luk. 3, 22.: tak prohlašuje i duši obdařenou milostí posvěcu
jící: Ty jsi můj 'milý syn, má milá dcera, v nichž jsem si zalíbil!
Modlíme-li se pak: »Otče náš, jenž jsi na nebesích.: víme,
že tato nebesa nosíme ve vlastní duši své, poněvadž Bůh Duch
svatý sídlí v ní.
'
6. Skrze milost boží posvěcující stáváme se >účastnými same
přirozenošti boží-, jak učí kníže apoštolů sv Petr, 1, 1.4., a jako
božskými. jako železo v ohni žhavým se stává, a vlastnosti ohně
na sebe přijímá: tak duše lidská ohněm Ducha svatého skrz na
skrz proniknutá vlastnosti boží do sebe přijímá, jak o tom pěje
žalmista Páně, 81, 6., a dotvrzuje to sám Spasitel, an dí židům:
»Zdaliž není v Zákoně vašem psáno: Já jsem řekl, bohové ]:!ch
jan 10, 34.
Co se nestalo tedy zpyšnělému andělovi, ani podvedenému
jím Adamovi v ráji, aby byli jako bohové, to děje se duši člo
věka, když Duch svatý s milostí svou posvěcující ji pronikne: že
vyvýšena bývá k andělům nebeským, Bohu podobným, a pový—
šena nade všechno ostatní tvorstvo.
A tu krásně duši lidské připojeno bude v den osudný ipře
krásné, aslavene' těla její, aby pospolu žili nadále v nevýslovné
blaženosti po celou věčnost!
jakou nevýslovnou krásou vzplanou tyto lesky duše i těla,
až Slunce spravedlnosti věčné o ně jako o vzácné diamanty se
opřeřl —
O jaká to pošetilost světáků, kteří nemyslí leč na to, kterak
by se mlsně najedli a napili, her a zábav irozkoší jakýmkoli způ
sobem si opatřili, a peněz nahromadili — a zapomínají na milosti
Ducha svatého, Utěšitele pravého, jenž může i chce učiniti je opravdu
štastnými po všechny doby, a podobnými samému Bohu!
7. Nuže, & kterak že nabýváme posvěcujz'cí milosti Duc/za
svatého )
Milost svou posvěcující udílí Duch svatý z pravidla, když
hříšník přijímá prvně svátost křtu, nebyl-li posud platně pokřtěn;
anebo když hodně přijímá svátost pokání. byl-li již pokřtěn, ale
vypudil-li zase Ducha svatého ze srdce svého, co stává se dokonce
skrze každý těžký hřích.
Kdo v hříchu těžkém dobrovolně trvá, ďáblu dobrovolně
sídlo v duši své popřává. Které srdce prosto jest hříchu, jest
i vhodným stánkem pro Ducha svatého; a on počíná vněm ihned
působiti a svými dary je vyzdobovati. Tak činí již iv duši novo
rozeněte, když mu byl řádným způsobem udělen křest svatý.
8. Avšak moc a láska boží nejsou vázány na kterýkoli :úkan
zevně/ší. Duch svatý uděloval dary své, právě že nezasloužené
milosti jsou, i jindy, kdy a kdekoli ráčil. A jako když slunce ne
beské dotýkati se počne květiny, tato kalíšek svůj otvírati a vůni
vydechovati začíná: tak když Duch svatý ohněm, jasnemiteplem
svým počne dotýkati se hříšníka, třebas i zatvrzelého, srdce toto
počne se otvírati; mysl hříšníka se osvěcuje, aby vnuknutí i ta
jemství boží pochopoval; vůle jeho ke konání i těžkých věcí pro
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Boha se posiluje, a člověk takový počíná vydávati vůni ctností
a Ovoce"dobrých skutků.

Tak dočltáme se v Písmu svatém Zákonu Staré/zo, kterak
arciotcové a proroci konali veliké skutky u víře v budoucího
Mesiáše či Vykupitele.
Tři mládenci dali se nvrhnouti do pece ohnivé, Daniel do
jámy lvové spíše nežli by byli odstoupili od Boha. Kmet
Eleazar a sedm orátřz' mákkaóejskýclz podstoupili hroznou smrt
spíše než by byli opustili zákon boží, a požili pokrmů zapověze—
ných. Podivuhodný trpitel _?oó nezřekl se naděje v budoucí vzkří
šení ani v nejtrpčích bolestech; a zbožný Tobiáš ani ve svém ve
likém ochuzení a slepý jsa nedopustil se nejmenší nespravedlnosti.
O velikém kajícniku ale fanu Křtitelz' Pismo svaté učí, že
od hříchu prvotního očištěn byl již v životě matky své Alžběty,
a Duchem svatým naplněn, když matka Spas'itelova navštívila
jeho, kteráž také zvolala hlasem velikým, řkouc: »Aj, jakž se stal
hlas pozdraven! tvého v uších mých, zplesalo radostlnemluvňátko
v životě mémlc Luk. 1, 44. Toto vše nebylo by se dělo bez
milostí Ducha svatého, vše působícího.
Také se pamatujeme z posvátného čtení na pondělí svato
dušní, kterak Duch svatý podobně jako na apoštoly'a na učed—
níky Páně sestoupil viditelně i na shromážděné pohany u setníka
Kornelía, když jim sv. Petr 0 Pánu Ježíši kázal, a oni byli se
srdcem bezelstným uvěřili. A sice učinil tak ještě dříve, nežli byli
pokřtěni, že je milostmi svými naplnil!
Také o Šavlovi vypráví Skutky apoštolské, že vydal se na
cestu do Damašku jakožto zarytý fariseus a krutý nepřítel vy
znavačů Kristových, aby je svázané odtud přivedl do ]erusalema
ku potrestání. Avšak na cestě »obklíčilo jej rychle světlo s nebe,
a' padl na zem<<. Když pak prohlásil: »Pane, co chceš, abych
učinilřc a ukázal se tedy ochotným, vůli Páně plniti, a veškeré
oběti pro Krista posud pronásledovaného přinésti: poslal Pán
k němu učedníka svého Ananiáše, jenž na avla ruce složil;
načež Šavel osleplý na těle i na duši prohlédl, a »naplněn byl
Duchem svatýmc, 9, 17., ještě prve nežli byl pokřtěn.
_
9. A tak z' posud Duch svatý i mimo svátostí křtu :; pokání
duším vlévá milost svou posvěoujíoz',jak sám ničí, jen když
člověk nejen překážek mu nečiní, ale po jeho darech seč jest
touží a za ně prosí.
A proto také Duchem 'svatým před bludy chráněná, čili ne—
omylná církev katolická učí, že jest netoliko křest s vodou: ale
také křest žádosti a křest krve.
'
Ivykládá slova ta tak, že toužil-li kdo s upřímným srdcem
po křtu, a nemohl-li křtu nikterak před smrtí dosíci: tato vroucí

upřímná žádost křtu platí jako křest vodou samý; a čítá takto
bez křtu s vodou zemřelé přece za údy své, kteří spasení budou.
Ba kdo by před křtem docela i život svůj položil pro
Krista, o tom učí církev Páně, že takový dosáhl křtu vlastní
krv'z' svou a ctí jej ijakožto světce, jako příkladně v-Betlemě od
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Herodesa
zavražděná mláďata, anebo nepokřtěnou pannu mučed
nici
Emerentianu.
10. A podně učí církev Páně, že i pokřtěný hříšník nabývá
posvěcující milosti Ducha svatého a s ní i bez svaté zpovědi od
puštění hříchů, jen když má dokonalou lítost nad nimi; čili když
jich z celého srdce želí z pouhé čisté lásky k Bohu, ani na od
měny ani na tresty od něho- se neohlížeje; a proto i ra'd vy
zpovídatz by se chtěl, kdyby jen k pbsvátnému úkonu tomu pří—
ležitosti měl.
Tedy Duch svatý udílí odpuštění hříchu a milost svou po
svěcující imimo přejetí svátostí křtu “anebo pokání — mimo
řádně; avšak pravidlem jest pro dosažení milosti boží posvěcující'
a roucha svatebního pro nebe hodné přijetí svátostí křtu anebo
pokání.
V životech svatých také se dočítáme, že světci z pravidla
po přijetí svatého křtu, anebo po hodně vykonané svátostní zpo
vědi třebas životní, anebo při missiícb, začali život nový, svatý,
v Duchu svatém.
11. ]e-li milost boží posvěcující nade všechny ostatní věci
“na zemi i na nebi cenná: jest ovšem povinností naší svrchovanou,
abychom se přičinili za to, bychom ji nabyli a žijeme--li již v ní,
abychom ji v sobě nejen uchovali, ale pokud možno i rozmno—
žovalz'.

Který křesťan chce se ale v milosti boží posvěcující ucho
vati, ano ji i v sobě rozmnožiti: musí s touto milostí boží spolu
působz'tz';tedy na vnuknutí Ducha svatého dobrý pozor míti a
jimi se říditi. Kdo- Ducha svatého v sobě přebývajícího- zane
dbává, jeho rad si nevšímá: ten jej uráží a o dary jeho sám se
olupuje.
Běda člověku, který tak činí a v bodování, zábavách a roz
koších hlasu Ducha svatého v duši své umlčuje, snad pošetile se
těše, že bude míti ještě v poslední hodince života času dost, aby
se s Bohem smířil! Bude mu snad jednou, jako tomu, kdo chtěl
odejíti do vlasti své ale — zmeškal pravý vlak!
Což Bůh komu slíbil, že ho nechá na světě tak dlouho žíti a
hřešiti, jak člověk sám bude chtítiř A co jest Bůh komu po
vinen' pomoci k nápravě života mu poskytovati, zejména i tehdy
když člověk stálým nevšímáním si ho urážel a milosti jeho po—
mocných nehodným se činil?
12. Kdo chce se v milosti boží nchovati a jí v sobě i roz
množovati, musí tedy s ní spolupůsobiti. A kterak?
Musí i ostatní svátostz : pravou na'óožmstz' přijímali, po—
něvadž všechny hodně přijaté milost boží svým způsobem v nás
rozmnožují. Musí také rád nejsvětější oběti obcovati, při které
Kristus Pán plnýma rukama rozdává milosti, které nám skrze
život a přebolestné utrpení své vyzískal. Musí dále rád slovo boží
slýchati, čítati a o něm rozjímati, ježto ono jest způsobilé, lásku
boží vždy více vnás rozněcovati. Zejména ale třeba také pokorně,
vroucně a vytrvale za dary Ducha svatého prositi, jak nabádá
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Spasitel: »Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlucte
a bude vám otevřeno!: Mat.
Zvláště výhodné jsou modlitby před nejsvětější svátostí a
osamotě, spojené s posty zapíráním sebe. Sluší připravovati se
na dary nebes podobně jako se na příchod Ducha svatého při—
pravovali svatí apoštoíé.
Kdo takto spolupůsobí : milostí boží, stává se hodným, aby
vždy větší měrou od Boha obdařován byl, podobně jako dle vy
pravování Páně služebníkovi, jenž dobře byl kupčil se hřivnami
pěti, přidána jest ještě hřivna odňatá lenivému. Mat. 25, 28.
Kdo však svobodné vůle tvé zneužívaje, zřejmě milosti boží
odporuje, ztrácívá i ty milosti, kterých mu Bůh posud nabízel, a
na konec z trestu uvržen bude »do temnosti zevnitřní, kde bude
pláč a skřípění zubůc. Mat. 25, 28
Tak nevděčný Jerusalem odporoval Pánu ježíši a nechtěl
poznati navštívení svého; za to ale ztrestán jest brzo po ukrutné
smrti Páně, jenž nad záhubou jeho byl plakal tak, že z něho ne
ostaven kámen na kamenu. Luk. 19, 44.
A »od každého komu jest mnoho dáno, bude mnoho po
žádáno, Luk. 12, 48., čím více tedy komu bylo milostí uděleno
anebo nabízeno: tím větší bude míti ten jednou i odpovídání!
13. Milosti boží posvěcující může člověk tedy v sobě také
amenšovatz', anebo jí docela ztratili. To se děje skrze hříchy.
Hřích smrtelný čili přestoupení zákona božího ve věci dů
ležité, s jasným poznáním zlého, a s úplným svolením, vypuzuje
milost posvěcující, čili Ducha svatého samého ze srdce člověka
docela. Hřích smrtelný jest jako černý mrak, jenž staví se mezi
Boha, slunce spravedlnosti, a duši lidskou. Beze světla Ducha
svatého ale všechen duchovní život v člověku mizí. Byt i se
ještě modlil anebo iněkteré jiné dobré skutky činil, jsou to
skutky mrtve čili bez zásluhy u Boha. Na nejvýš že pomáhají
hříšníkovi, aby mu Duch svatý udělil snáze milosti pomáhající,
by pokání spíše vykonal a tak zase milosti boží posvěcující
znova nabyl.
Hřich smrtelný olupuje duši o její zásluhy, o její lesk
i krásu, zbavuje ji roucha svatebního, bez něhož nikdo nebude
připuštěn k bodům Beránka božího. Mat. 22, 12.
Ano temnosti rozestrou se i vduši hříšníka již na světě tak,
že zmizí mu pravdy boží z paměti, a on přestane jakožto člověk
tělesný chápati těch věcí, »kteréž jsou Ducha božího a bláznostvím

řeuk.
jemu býti zdajíc, I. Kor. 2, 14., i vsedí ve stínu smrti-.
Ale i hřích všední, čili přestoupení zákona božího ve věci
méně důležité, anebo ve věci důležité, ale bez náležitého poznání
nebo bez úplného svolení duši velice škodí. Hřích všední podobá
se mraku, jenž se před slunce staví a celého světla jeho nám ne
dopřává. Podobá se skvrně na rouchu svatebním, jež—budemusit
býti snad s bolestí odstraněna, když do nebe nic, pranic nečistého
a poskvrněného nevejde! Zjev. 21, 27.
*

*

*
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Nuže, tedy! Jestlize třetí osoba v nejsvětější Trojici nabízí se
nám v nevýslovné dobrotivosti ilásce za přeštědrého hosta, jestliže
Duch svatý milosti posvěcující čili on sám jakožto Posvětitel chce
přebývati v srdcích našich, přičnňujme se se vším úsilím o to,_
abychom mu přebývání v duších svých možným ipříjemným
učinili! Užívejmež naznačených prostředků, zejména svátostí,
abychom pro zásluhy Ježíše Krista jej k tím větším milostem na
kloňovalil Varujme se všech hříchů vůbec, ale zejména každého.
hříchu smrtelného, jenž Ducha svatého z duše lidské vypuzuje a
na místo ďábla usazuje!
Budeme-li s milostmi Ducha svatého spolupůsobiti, budeme
i jako ratolesti na vinném kmenu, jímž jest Kristus Pán, Jan 15, 5.,
vzrůstati i ovoce pro nebe přinášeti, abychom mohli i s celým.
dvorstvem nebeským jednou trojjedineho Boha spolu oslavovati,
volajíce: »Svatý. svatý. svatý Pán Bůh zástupů; plna jest všecka.
země slávy jeho. Isai. 6, 3. Amen.

LISTY VĚDECKÉ:
Vady vyučování Vnáboženského &jich
prícmy.
Podává R. Spektator. — (Pokračování.)

8. Dílem podceňování katechetské činnosti, dílem příčiny
obecného rázu jako ctižádostivá touha státi v popředí, nezřízeně
vyvinuté sebevědomí, nemístné obchodní spekulace. pohodlný
bureaukratismus, který se spokojuje tím, že nutné adůležité práce
jakkolivěk vyřizuje »ut aliquid fecisse videaturc, zaviňují katechet
ský dilettantz'smus, jenž jest předmětem 8. kapitoly. Dilettantem
jest ten, kdo nikoliv z povolání, ale jen jaksi ze záliby povinnosti
některého stavu“vykonává. I na poli katechetiky vystupují dilet
tanti, jichž počínání jest velice zhoubným; měli by povážiti, jak
velikou zodpovědnost na se uvalují! Mnozí nemají sice odborných
vědomostí, ale přece vydávají odborná díla, nevezmou si dosti
péče, pracují zběžně, nepřihlížejí k dobrým radám praktiků, ne
dají vyzkoušeti své elaboráty. jiní působili jen krátký čas aneb
již před dlouhými lety ve škole a přece vydávají nejen pomocné
knihy neb theoretické návody pro katechety, ale dokonce i offi
cielní pomůcky, na něž jest katecheta vázán a tím uplatňují svůj
ovšem neblahý vliv na katechesi.
Tento dilettantismus jest příčinou tolika nedostatků a vad,
které v prvním díle byly vylíčeny. Také nová biblická dějeprava
byla by lepší, kdyby jejím autorem byl praktický katecheta.
,Kdo není praktickým katechetou, stěží může sepsati dobré
pomůcky, sestaviti osnovy, upraviti učebnice. Prelát dr. Skočdo—
pole již r. 1886 navrhoval, aby nejd. episkopát svěřil vypracování
nového katechismu aspoň pětičlennému redakčnímu komitétu;
členové komitétu aby byli nejen dobřitheologové, ale též praktičtí,
zásad methodiky dobře znalí katecheté. Pouhými praktiky bylo by
právě tak málo věci poslouženo, jako pouhými theoretiky. De
hurbe S. j., jehož katechismus jest velice rozšířen, byl nedoslý
chavým, nestýkal se dosti s dětmi, a proto je vysvětlitelno, že
jeho katechismus jest theologicky sice úplně správný a objektivní,
ale přece nemá čisté katechetské řeči. Největší pochvalou pro
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kteroukoli učebnici neb pomůcku vyučování náboženského jest,
může—li se o ní říci, že vzešla z denní praxe školní, která bídu a

nedostatky učebnic a osnov nejlé zn.á
Katechetský dilettantismus illustruje několik ukázek; zejména
jest uvedena osnova, jejíž autor jest usvědčen, že si nevzal ani
tolik péče, aby katechetismus řádně prohlédl, ale šablonovitě a
s doprovodem frází odjinad vypůjčených látku rozvrhl. Z jistého
návodu k vyučování náboženství na školách obecných, který nej
více kandidátům učitelství jest doporučen, jsou výňatky skoro
na třech stranách a čtenář diví se, že názory v těch výňatclch
uvedené mohou býti předkládány budoucím učitelům náboženství.
Professor methodiky na jednom učitelském semináři sepsal kate—
chetiku - ale ve škole obecné nikdy neučil — a pod. Ani
u protestantů není tomu lépe.
Přídavkem zmiňuje se autor a dilettantz'smu v paedagogice.
Kdo chce paedagogicky býti činným, má míti především k po
volání tomu vlohy, chuť, a v druhé řadě důkladné předběžné
vzdělání. Nedostatkem těchto dvou požadavků vzniká dilettan
tismus paedagogický.
íká se: paedagogem může býti každý,
k tomu se hodí kdokoliv, žáci musí se vykázati vědomostmi, vý
sledky rozhoduií. Dilettantským sluší nazvati toto mínění, jakož
i to, že nebeská pravda křesťanského náboženství uchvátí dítě a
zplodí vněm stálé nábožné smýšlení, čímž jeho dobrý život jest
zaručen; při tom netřeba prý starati se o to, zda úkoly na dítěti
požadované, učebné' pomůcky, způsob vyučování paedagogickému
účelu přiměřeny jsou; naopak, aniž by se přihlíželo k zákonům
psychologickým, ukládá se množství látky učebné bez míry. Ná
sledky toho jsou: Duch výchovný prchá ze školy, požadavky co
se množství látky týče stoupají tak, že není zhola možno jim vy
hověti, nedostává se času seznati smýšlení, zkušenosti a život dí—
těte, vyučování stává se honem, štvanicí, jen aby látka byla
probrána; chuť a láska k práci mizí, není žádné radosti., není
žádného občerstvení v práci . . .
Příčiny toho jsou různé: pochybená zařízení správy vyučo
vací, nesprávné mínění, že všeobecné a theolOgické vzdělání po—
stačuje, přílišná důvěra v nadpřirozenou pomoc a j. Hlavní od
pomoc záleží v. tom, aby všichni, kdož jakkoliv na poli výchovném
pracovati mají, byli důkladně k novému budoucímu povolání
vycvičeni.
9. Co dosud pověděno, nutně působí na katechetika samu,
t. j. na soustavnou nauku o církevní činnosti, kterou se dítky vy
chovávají za dospělé údy církve. Katechetika musí stavět—i
na vy
moženostech vědeckých, zejména na zásadách empirické psycho
logie; Pichler si však stěžuje, že katechetika není dosti vyspělá,
způsob, jakým ze podává, jest příliš abstraktní, skutečných po
kroků, jež v nejnovější době na poli didaktiky a psychologie
učiněny a od jiných disciplin elementárního vyučování velice vy
užitkovány byly, si nevšímá; katechetický pak dilettantismus
v předešlé kapitole vylíčený zaviňuje zmatek, tak že málo jest jen
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zásad, které obecně uznány jsou; vyučování náboženství možno
přirovnati k zastaralému, skromnému domku uprostřed'moderních
paláců.
Příčiny, proč žádné vědy katechetské není, spočívají v tom,
že do nedávna náboženství považováno bylo za věc citu, a autoři
katechetik doporučovali tu methodu, která jejich indivnduelnímu
cítění odpovídala na vědecké odůvodnění se neohlížejíce; nejasnost
pojmů, s kterými se pracuje (na př. různé významy slov: analy
tický, synthetický); — nedostatek literatury o theorii katecliese;
— nevšímavost vzhledem k velice důležité methodické theorii
o sdružování ideí a j. v.
]iž D.esterweg (protestantský paedagog směru Pestalozziho, 1—
1866 v Berlíně) pravil: »V žádném předmětě vyučovacím nelze

shledati tolik nedostatků paedagogických, jako ve vyučování ná
boženství.: Tato jeho slova vnejnovější době (1905) v »Christlich
pádagogische Bl'átterc jsou opět připomenuta, a to právem. Učitel
Alois Ruckert praví: »Jest potěšitelno, že ise strany katolické se
jeví čilý ruch duševní, aby paedagogické zásady při vyučování
náboženství uplatněny byly; dosud však mají protestanté v tomto
směru dominující postavení.:
I nejnovějším-obsažným dílům katechetiky 1) činí se různé
výtky, a smutnou pravdou zůstává slovo P. Lindena S. J.: ojest
nepopíratelnou skutečností, že dosud vůbec nemáme dokonalé
theorie katechese.:
V českém jazyku máme tyto spisy jednající o kateclietice:
1. z roku 1850'. (v r. 1874. třetí vydání) od ]. K. Skody:
Katechetika ;
_2.z roku 1884. od Dra Fr. Xav. Blandy: Pastorálka ve
škole;
3. z roku 1902. od Fr. Pinkavy: Uryvky zpřednášek o kate
chetice.
A. Fux vydal roku 1894.: Stručná methodika vyučování kat.
náboženství pro učitelské ústavy.
Ztoho si laskavý čtenář učiní sám úsudek, zda stesky Pichle—
rovy i o nás neplatí.

(Dokončení Příště-)

1) Nejnovější díla toho druhu jsou: Děkan F. X Sdzó'berl: Lehrbuch
der katholischen Katechetik, Kempten, Kósel. 1890 664 strany); Dr. Kor
nelz'u: Krieg, Professor a. d. Universitat Freiburg im Br.: Katechetik oder
Wissenschaft vom kirchlichen Katechumenat, Freiburg, Herder, 1907
(XV. a 496 st.).
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LISTY HOMILETICKÉ.
Slavnost Božího Těla.
]. Svátosti oltářní náleží pocta nejvyšší, totiž klaněti se ji;
2. kdož svátosti oltářní vroucně se klaní, nezůstávají bez
odměny.
»Svátosti té neskonalé čiňme vroucně
poklonulc Slova tirkevní hymny.

Nejmiejší! Otevřeme-li knihy písma sv. Starého Zákona,
shledáváme často zmínku o arše úmluvy. Archa úmluvy byla
truhlice podlouhlá, ze dřeva akaciového zhotovená a uvnitř i' ze
vnitř zlatem nejčistším obložená. Podél každé z obou delších stran
navlečena byla na čtyřech zlatých kruzích pozlacená tyč na ten
účel, aby archa snadno přenášena býti mohla. V arše uloženy
byly dvě kamenné desky zákona, zlatá nádobasmannou, rukopis
knih Mojžíšových a zázračný prut Aronův. Na zlatém víku nalé
zaly se s obou stran zlaté sochy dvou klečících Cherubů proti
sobě obličejem obrácených, s tváří k víku skloněnou. Křídla jejich
nad víkem rozestřená tvořila trůn Hospodina krále, archa pak
podnoží jeho. Proto nazývalo se víko archy slitovnice, že Slitovník
nejvyšší na ně sestupoval. Nad ním totiž vznášel se oblakový
sloup jako viditelné znamení přítomnosti boží. Hospodin tak slíbil
národu israelskému: »V oblace ukáží se nad slitovnicílt III. Mojž.
16, 2. Hospodin chtěl, aby lid israelský ve svatyni ho vyhledával
a tam aby se mu klaněl.
"Celý Starý Zákon byl jen stínem a obrazem Zákona No—
vého, a proto i přebývání boží mezi lidem vyvoleným bylo jen
předobrazem stálého přebývání ježíše Krista, který mezi námi,
lidem křesťanským, v nejsvětější svátosti oltářní ve svatostánku
našich chrámů jest přítomen. Na slitovnici klečeli dva andělé,
čímž se naznačovala povinnost lidu vyvoleného Bohu se klaněti
— o svatostánku však novozákonném praví sv. jan Zlatoústý, že
andělové obklopují oltář Hospodinův, aby jako čestná stráž svého
krále provázeli a za blaho lidstva prosili. Na slitovnici sestupoval
Hospodin v podobě oblakového sloupu, a činil tak aspoň jednou
za rok; Spasitel však ustavičně mezi námi dlí, tak že pravdou
Rádce duchovní.
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jsou slova sv. jana: »Kristus, když své miloval, až do konce je
miloval . A pravil-li umírající Mojžíš z vnuknutí božího na roz
loučenou lidu vyvolenému: »Neni jiného národa tak slavného,
který by měl bohy své tak blízko sobě, jako Bůh náš přítomen
jest všem prosbám našim: V. Mojž. 4, 7, mají tato jeho slova tím
větší platnost v Zákoně Novém, kde ne jedna jenom arc/za, ale
tisíce jest chrámů křesťanských a v každém z nich ve svatostánku
přítomný Spasitel.
A protože dnes ku poctě svátostného Spasitele slavíme
vzácnou slavnost, chceme uvážiti:

I. Svátosti oltářní náleží pocta nejvyšší, totiž klaněti se jí;
II. kdož svátostí oltářní vroucně se klání, nezůstávají bez
odměny.

Pojednání.
I.

Povinnost nejsvětější svátosti oltářní se klaněti plyne zcela
z přítomnosti ]ežíše Krista v nejsvětější svátosti oltářní. je--li Ježíš
Kristus přítomen v nejsvětější svátosti oltářní pod viditelnými
způsobami chleba a vína, náleží mu právem táž pocta, jakou Bohu
povinni jsme. Okolnost, že sestupuje na zemi a pod způsobou
chleba se ukrývá, nemůže nás odvrátiti od naší povinnosti právě
tak, jako nelze odepříti pocty královské králi, když svůj palác bez
komonstva a skvělého průvodu opouští a jednoduchý, prostý šat
na se obláčí. Ba právě toto veliké snižování z lásky k nám má
nás jen k větší vzájemné lásce a k vděčnosti nabádati a v nás
upřímnou touhu vzbuditi, Spasitele co možná nejčastěji navštěvo
vati a jemu nejvroucnější poctu prokazovati.
Proto ctihodný kněz _?osef Benedikt Cottolengo klečíval celé
hodiny před svatostánkem a s takovou úctou o nejsvětější svátosti
oltářní mluvil, že o něm říkali: »Když Cottolengo mluví o nej
5větější svátosti oltářní, zdá se Serafem.c A tuto hlubokou úctu
k nejsvětější svátosti oltářní dával na jevo horlivostí při ozdobo
vání chrámů a kaplí. Chtěl míti \; moci všecky diamanty světa
k ozdobení oltáře. Arcibiskup turinský navštívil jednou kapli ne
mocnice zvané Piccola casa, kterou Cottolengo založil, a uzřel ji
tak velice ozdobenou, že se tázal, jaká slavnost v ní dnes ko
nána? »Vaše milosti,: odpověděl Cottolengo, »dnes nemáme žád
ného zvláštního svátku, ale v chrámě jest vždy svátek!
A jistě pravdu děl; či snad nemáme se klaněti tomu, při
jehož příchodu k soudu volati budou: »Nechťklání se mu všícknz'
ana'ěle' boží./Pc Zid. 1, 6. Nemáme se klaněti tomu, jemuž v po
době nemluvňátka v plénkách Zavinutého a v jeslích položeného
klaněli se pastýři, jejž uctili a obdařili mudrc: od východu? Když
Spasitel byl ukřižován a v hrob položen, šly v neděli před vý
chodem slunce nábožná ženy k jeho hrobu a chtěly tělo jeho po—
mazati. Nalezly však hrob prázdný; Pán ]ežíš již z mrtvých vstal.
Když se vracely, pojednou stál před nimi z mrtvých vstalý Spa—
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sitel. A co učinily zbožné ženy? Padly k jeho nohám a poklonily
se mu právě tak, jako později i sv. Tomáš, který svým zvoláním:
»Pán můj a Bůh můjlc udal příčinu této hluboké úcty. A týž Pán
a Bůh mezi námi přebývá.
Kterak by tedy upřímný katolík nechtěl pocty klanění nej
světější svátosti oltářní vzdávatiř Klanění jest úkonem nejsvětěj
ším, který člověk vykonati může; klaněti se, jest podíl bráti na
životě Panny Marie, která se klaněla Slovu vtělenému na zemi a
nyní se mu klaní na nebi. Klaněti se, jest podíl bráti na životě
svatých, kteří v nebi chválí a blahořečí dobrotu a lásku, veleb
nost a božství beránka obětovaného za spásu lidstva a ku slávě
svého věčného Otce. Klaněti se, jest úkon nejvýš spravedlivý,
vždyť Ježíš Kristus zasluhuje naší úcty kdekoliv jest, zvláště ale
v nejsvětější svátosti oltářní.
Když tedy, nejmilejší, do kostela vcházíte, pokloňte se Spa
siteli, pokloňte se před ním a vykonejte nejvznešenější úkon člověka,
modlitbu chvály, řkouce: Pochválena a pozdravena budiž nejsvě
tější svátost oltářníl Když kolem hlavního oltáře se ubíráte, ne
ostýchejte se skloniti' své koleno před tím, jemuž celý svět se
klaní. Když v chrámu Páně se nacházíte, neurážejte Spasitele
mluvením a šeptáním, smíchem a nepozorností. Když kněz nej
světější svátost oltářní pozdvihuje, přidružte se k andělům Spa
siteli se klanéjícím a vroucně se modlete: >Pozdraveno budiž, pravé
tělo Ježíše Krista, které za mne na kříži obětováno bylo! V nej
hlubší pokoře klaním se tobě. Ježíši, tobě jsem živí Ježíši, tobě
umírám! Ježíši, tvůj jsem živý i mrtvý! — Pozdravena budiž, pře
drahá krvi Ježíše Krista, která za mne na kříži vylita byla! Vnej
hlubší pokoře klaním se tobě. Ježíši, smiluj se nade mnóul Ježíši,
slituj se nade mnou! Ježíši, odpusť mi hříchy mél Amen.c Aješiě
více bude těšiti Spasitele modlitba, která ze srdcí vašich sama
vytryskne. Nehledá a nežádá krásných slov, ale upřímné lásky a
pravé zbožnosti.
Potkáte-li kněze nesoucího Spasitele v nejsvětější svátosti
oltářní k nemocnému. vzdejte mu hold víry a úcty; vždyť jste
jeho vojíni, vojíni církve bojující, Kristus Pán váš pán avůdce. A
jako vojín svému generálu zdaleka úctu vzdává, i vy, pokud možno,
poklekněte; tak-li Spasitele před lidmi vyznáváte, vyzná i on vás
jednou před Otcem svým, jenž jest v nebesích. Nehanobí taková
pobožnost nikoho. Nedávno zesnulý velkovévoda Ferdinand I V.
toskánský jel kdysi pracházkou se svou chotí blíže Mnichova a
potkal kněze nesoucího nejsvětější svátost oltářní k nemocnému.
Stařičký velkovévoda kázal zastaviti, s chotí z kočáru vystoupil,
nejsvětější svátosti oltářní se poklonil ajako druhdy praotec jeho
rodu, Rudolf Habsburský, knězi nejsvětější svátost oltářní nesou
címu svého koně, velkovévoda knězi svůj kočár nabídl. Mnohdy
obyčejný člověk nízkého původu z hrdosti a pýchy stydí se po—
kleknouti před Spasitelem, ale pravá vznešenost se pokořuje.
Zemský a říšský poslanec šl._ Zallz'nger, Tyrolák, nedávno ze
snulý, kladl si za čest nésti nebesa nad nejsvětější svátostí oltářní
*
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při průvodu Božího Těla, a nebyl by tuto funkci jinému přepustil
za nic. Schválně z Vídně až do lnšpruku k tomu úkonu jezdil.
Proto, nejmilejší, často a rádi užijte každé příležitosti, abyste
se Spasiteli v nejsvětější svátosti oltářní pokloniti mohli. Ptijďte
i ve všední den na mši sv.. zajděte i mimo mši sv. do kostela a
čiňte tak tím ochotněji a tím raději, čím větší jistotu máte, že
nezůstanete bez odměny; a že odměna ta je hojná, o tom v díle
II.

Svatý muž jménem Baltazar Alvarez modlil se vroucně
před svatostánkem. Viděl. kterak se dvířka svatostánku otevřela
a Pán Ježíš v podobě milého dětátka na oltář sestoupil. Obě ru
čičky dítěte byly plny drahých perel a dítě pohlíželo se zalíbením
na Baltazara. Baltazar prosil Pána Ježíše, aby mu vyložil, co ten
ziev znamená. Kristus Pán odvětil: »Tyto perly jsou mé milosti.
O kéž by jen lidé přicházeli, aby mi je snimalil
Ano, kdyby jen lidé věděli, kdyby tušili, jak mnoho milostt
před svatostánkem vyprositi si mohou, jak pilně by přicházeli; ale
přemnohým jest to tajno. Jako druhdy Pán Ježíš milostně všecky
k sobě zval: »Pojďte ke mně všiekm', kteří pracujete a oótz'ženz'_
jste, (; já vás občerstw'mc Mat. 11, 28, podobně i do dneška
všecky k sobě volá, všem polehčiti chce, prosby všech přijímá.
a splňuje.
V městě Augšpurku v Bavořích žil skoro před třemi sty
lety chudý student, Bartoloměj Holzhauser, který se rozstonal a
byl tak ubohý, že z lože skoro ani p0vstati nemohl. Neměl také
u sebe nikoho, kdo by mu pomoci poskytl. Ale u Pána Ježíše
v nejsvětější svátosti oltářní chtěl pomoci hledati. Isebral veškeré
své síly a s největší námahou doplazil se ke kostelu. Než kostel
byl zavřený. Holzhauser klekl si tedy na kamenné ke kostelu
vedoucí stupně a vroucně se modlil. Tu cítil, jako by ho někdo
udeřil, a upadl na zem. Vzchopiv se, rozhlížel se, zda by někoho
kolem sebe viděl, ale daleko široko nebylo viděti živé duše. Cítil
se silným a zdravým. Děkoval Pánu Ježíši za zázračnou posilu a
uzdravení a vrátil se do své komůrky. Později teprve se dozvěděl,
jak hrozná byla ta nemoc — byl to mor, který tehdy v Augš
purku řádil a mnoho životů lidských za obět si vyžádal. Ale že
Bartoloměj Holzhauser Spasitele miloval, nejsvětější svátosti oltářní
často se klaněl, i v nenpci u Krista Pána uzdravení hledal, byl
zachráněn.
'
A jako jemu, podobně i mnohým jiným Pán Ježíš na těle
i na duši pomohl. V Lourdech dějí se nejčastější uzdravení ne
mocných při průvodu s nejsvětější svátostí oltářní. Jako druhdy
přinášeli nemocné k Pánu Ježíši, tak i v Lourdech se děje. Ježíš.
Kristus vychází ze svatostánku, nemocní se mu klaní a nabývají
od něho na přímluvu Panny Marie uzdravení.
Ale i velikou útěchou v soužení a velikou radostí naplňuje
Spasitel srdce těch, kteří ho často navštěvují a jemu v nejsvě—
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tější svátosti oltářní se klání. Mnohdy před svatostánkem bývá
člověku tak blaze, jako nikde jinde na světě. Proto v našich chrá
mech stále jest dosti těch, kdož Spasiteli se klání. Německá cz'
sařovna navštívivši jednou katolický chrám sv. Hedviky v Berlíně
zastala tam četné lidi před svatostánkem klečící. To se jí velmi
líbilo a soudila: Co možno ve chrámech katolických - možno
i v protestantských modlitebnách. Věnovala každému protestant
skému kostelu po 500 M ze své pokladny na odměnu kostelní
kům, aby kostely mohly býti přes den otevřeny. Missijní spolek
přidal ještě 500 M, aby byl zvláštní sluha placen, jenž by mimo
jdoucí do chrámu zval. Ale vše marnol Dnes jsou chrámy jejich
opět zavřeny. Proč? Nemají nejsvětější svátosti oltářní, nemají
magnetu, který by duše jejich přitahoval. Zbožné duše však jsou
do chrámu katolického přitahovány, tam si ulehčují, tam posily
nacházejí.
Sv. Alfons z Liguori když byl nemocen, nechával se donésti
- -do chrámu, aby mohl nejsvětější svátosti oltářní poklonu svou
učiniti a potěchu v bolestech si vyprositi. Když mu to jedenkráte
odepřeno bylo, a když mu bylo řečeno, že může v komůrce své
také se pomodliti, odvětil smutně: »Ovšem, ale zde není nejsvě
tější svátosti oltářní.:
Sv. Alois sotva se mohl od svatostánku odtrhnoutí. Akdyž
přece odejíti musil, v zanícení volal: »O Pane ]ežíši, nech mne
odejíti, nezdržuj mne délelc
Sv. František Xav., missionář, který pohanům celé dny
kázal a je křtil, k večeru znavený a umdlený hledal posilu a od
počinutí v dlouhých modlitbách před svatostánkem. A Spasitel
jeho důvěry nezklamal, ale takovou radost a takovou útěchu
mu daroval, že se mu všecky obtíže zdály zcela lehkými a slad
kými.

——

*

*

*

Nuže, nejmilejší, těmito příklady povzbuzeni, dávejme co jest
božího Bohu! Vzdávejme Spasiteli svátostnému tu úctu, která mu
jako nejvyššímu Pánu náleží! Užívejme každé příležitosti, aby
chom jemu se pokloniti mohli! Hledejme před svatostánkem radu
v pochybnostech, potěšení v zármutku, sílu v obtížích, zdraví
v nemoci! Nabádejme i jiné svým příkladem kúctě Spasiteli po
vinnél Učastněme se slavného průvodu dnešního se zbožnou myslí,
svou zbožnost obětujme na zadostučinění těch urážek, jež svátost
nému Spasiteli se dějí! A až při každém oltáři požehnání nej
světější svátosti oltářní udělováno bude, vroucně se modleme
slovy písně:
Požehnej nás, Bože náš,
Opatruj nás každý čas.
Ty, jenž pod způsobou chleba
S námi přebýváš. Amen.
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Neděle ll. po sv. Duchu.
Modlářství,jeho podstata, jeho druhy; první modla v srdci
lidskem: mamon.*)
Nebojte se bohů cizích a neklaňte se
jim. ale Hospodina Boha vašeho, který
vás vyvedl ze země egyptské, se boj'e
a jemu se klame a jemu obétujte!
IV. Král. 17, 35.

Nejmilejší! Již jedné neděle'*) pohlíželi jsme s výšin hory
Sinai na veliké panorama pouště El Hir, na výchovnou školu ná—
roda israelského. Dějiny tisíciletí kráčely kolem nás, míjely nás.
Lapidárním písmem vepsal Bůh potvrzení (sankci) prvního přiká
zání v knihu dějin: >Nebudete-li poslouchati hlasu Hospodina
Boha svého, nebudete-li plniti všecka přikázání jeho, kletba bude
vaším podílemlc V. Mojž. 28, 15. Počínaje národem vyvoleným
až k národu francouzskému, jenž svého krále a svého Boha úředně
sesadil, dosvědčují všichni: »Blahoslavený muž, který se bojí Ho
spodina; neštastný národ, jenž prvého přikázaní božího nedbá!
Odvážili jsme se též závoj budoucnosti poněkud odhaliti a
znamení doby si vyložiti a dospěli jsme k závěru: I budoucí po—
kolení vydají jednou této pravdě svědectví. jako druhdy blesky
kolem hory Sinai se křižovaly a hromy burácely, když Pán
v ohni na vrchol hory sestupoval, tak budou ozařovati blesky
jeho hněvu propasti bezbožnosti a mnohonásobnou ozvěnou ra—
chotiti budou hromy v chaos, jejž rozmnožiti chystají se mnozí
příšerní duchové.
A'v čem záleží neštěstí odpadu od Boha? V tom, že člo
věk odvrácen a odloučen od Boha modlám a bohům slouží, )ÍŽ
mu jako tyranové vládnou; v tom, že propadá tvrdému a ukrut
nému jhu, protože milostné iho přikázání božích snášeti nechtěl.
Všechno jest marné, nejmilejší, bez bytosti, jíž člověk úctou nej
vyšší povinen jest, bez Boha, nemůže žíti. Spíše může žíti ryba
bez vody a pták beze vzduchu, než člověk bez Boha. Tak jsme
pravili.
Proto volá Bůh synům israelským a veškerému lidstvu:
»Nebojte se bohů cizích a neklaňte se jim, ale Hospodina Boha
vašeho, který vás vyvedl ze země egyptské, se bojte a jemu se
. klaňte a jemu obětujtelc IV. Král. 17, 35.
První hřích proti povinností Balm se klaněti, modla'řstvz',
jeho podstata :: jeho druhy — to budiž předmětem dnešního roz
jímání našeho.
_
Otevřeme-li, nejmilejší, opět katechismus a přečteme-li si
") Autorisovaný překlad 3. kázání ze sbírky: »Das Gesetz der zwei
Tafelnc von Franz Stingeder, Domprediger in Linz. Verlag des katb. Press
veaeilnes
ne či. in Linz. 1907. Toto kázání rozděleno ve dvě, na tuto a následující
**) Srovnej stranu 389. čísla 6. letošního ročníku.
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otázku 366.: »Kdo se prohřešuje modlářstvz'mPc — obdržíme krát
kou odpověď: »Modlářstvím se pro/zřes'u/e, kdo nějaké věci stvo
řené božskou poctu prokazujeu Což jste nikdy neslyšeli, jak lidé
o někom praví: Ten se ocitl na scestíř*) Zajisté víte, co se tím
míní, dal se na nepravou cestu, na cestu, kteráž směřuje jinam
než k cíli Nyní pochopíte též, proč mluvíme o modle a modlář
ství, činí-li člověk nějakou věc stvořenou předmětem božské
pocty. Člověk, který má se jen k Bohu modliti, ale na tuto svou
povinnost zapomíná a poctu, která pouze Stvořiteli náleží, věci
stvořené vzdává, míjí se cílem, nalézá se na scestí; prokazuje
poctu bohu nepravému, falešnému, modle. Prosím vás, nejmilejší,
nehněvejte se na mne pro tyto suchopárné výklady. My, pravo.
věrní křesťané, jsme sice modlářství tak dalecí, že mnohého z vás
třeba napadne: Můj _Bože. co si ten kazatel dnes jenom myslí,
což pak jsme modláři? Než přece musím vám přimo říci: Tento
hřích jest nám i naši době bližší, nežli se domníváme. jméno
hříchu tohoto při zpytování svědomí a ve sv. zpovědi sotva kdo
asi vysloví, ale přece není ve skutečnosti hříchu, kterýž by se
hlouběji v srdci lidském zakořenil, kterýž by se v něm více roz
šířil, nežli modlářství.
Ovšem, drazí v Kristu, vzpomínáme při slově >modlářství<<
v první řadě na ty nešťastné národy, kteří před kusem dřeva
nebo kamene klekají, kteří slunci, měsíci, hvězdám, zvířatům ano

i hmyzu se klaní; Vzpomínáme si na zlaté tele israelitů, na modly
Bála, Dágona, Molocha, jimž nevděčný národ božskou poctu pro
kazoval. Bolestné vzpomínáme i na ubohé pohany, kteříž i za
našich dnů místo Stvořiteli tvorům se klaní. Vzpomínáme na
oněch více než šest set millionů lidí, kteří do dneška pravého
Boha neznají. Místo Boha dobrotivého, milosrdného mají bohy
strašlivé, kterým svůj majetek ano i své děti obětují. Opravdu,
vážná to' příčina, abychom prosili Pána nebes i země u vroucí
modlitbě, by i oni ho poznali!
Avšak, nejmilejší, již jsme to slyšeli, dejte pozor na ta slova:
Neprohřešili se israelité tím, že by nravého Boha byli zapíralí,
nikoliv, nýbrž tím, že ještě jine' bo/zy mimo nělzo míti chtěli.
Nevšimli jste si, že v prvním přikázání božím se poroučí: »Ne
budeš míti bohů jiných mimo mnel- ? Nepraví přikázání to: »Vy
židé, vy pohané nebudete míti jiných bohůlc Nikoliv! Přikázání
to ke každému mluví, každému poroučí: »Nebudlš míti, ty!: Má
toto zvolání snad nějaký význam i pro nás? B.! bohužel, dosti.
Neboť podstata modlářství nespočívá jenom v tom, že člověk
tvoru stvořenému, viditelnému, modle, kterou rukama svýma
urobil, takovou poctu a lásku prokazuje, jaká pouze Bohu pří
sluší; nikoliv. Milovati cokoli více. než Boha, na něco více spo
]éhati, nežli na Boha, přáti si jiného boha, nežli kterého skutečně
máme, v tom spočívá podstata modlářszví. V tom smyslu jest
*) V originále se naráží na slova Abwrg, Abgott, čehož nelze v češtině
vystihnouti.
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modlářství velikým hříchem celého pokolení lidského. Co v našem

srdci první místo zaujímá, to jest naším bohem.
Málo jest sice těch, kteří nevěří v Boha; avšak počet těch
mezi křesťany, kteří Bohu výhradně právo na první. místo v srdci
přiznati nechtějí, jest velice značný.
U nás ovšem nestojí bůžkové a modly po ulicích jako na
trhu v Athénách a v Římě. Než prohlížíme-li nitro naše, srdce
naše, skýtá nám snad lepší pohled? Co ti nade všechno, to jest
tvým bohem. Co více než Boha miluješ, to jest tvojí modlou. —
A tak mnohé srdce lidské podobá se římskému Pantheonu mo
dlami naplněnému. Bohatí i chudí, učení i prostí, všichni se mo
dlářství dopouštějí.
Nemáme snad i my jiných bohů mimo pravého Boha aneb
nad něho? Pohled, to jest tvým bohem, čemu tvé myšlenky, tvé
síly, tvé srdce náleží! Rozmilí posluchači! Promlouval jsem kvám
v posledním kázání 0 modlách, jež Římané v Pantheonu si po—
stavili. Také o Napoleonu I. se vypravuje, že prý měl v úmyslu
modly a bůžky celého světa v Paříži postaviti. Nuže postavím

ijá malou výstavu neb galerii bůžků a model. Snad mnohý
z nás bude musiti sám si rici: Ta má jest také mezi nimi.
Francouzský lékař Lauvergne napsal knihu o smrtelném zá
pasu, jak jej u několika set osob pozoroval. Vypravuje v ní též
o jakémsi bohatém muži, který byl velmi spořivý, pořádku dbalý
ke každému zdvořilý a ve svém obchodě nejvýš přičinlivý. One
mocní, tuší svůj konec, učiní pořádek a zavolá kněze, aby od
něho poslední útěchu přijal. Když pak slabost jeho se stupňovala
a v polovičním bezvědomí se nacházel, vedl ještě dále v horečce
svůj obchod, činil smlouvy, žaloval pohledávky, půjčoval peníze
atd. Konečně nadešel zápas smrtelný. Jazyk mu již vypověděl
službu; pojednou však se zdvihl, vytřeštil oči a vzkřikl: Peníze!
Peníze chci! Domácí lidé přinesli mu váček peněz ze psacího
stolku a položili ho na postel. Nemocný přejel pomalu studenou
svojí rukou váček s penězi jakoby jej hladil. Za chvíli chroptil:
ještě více peněz! Opět prohledávali příbuzní skříně a několik zá—
vitků peněz položili před vyděšené jeho oči. Nemocný uzřev je
vzkřikl v zápětí: Peníze, peníze! Učetní jeho hledal ve všech při
hrádkách, v jednom tajném oddělení nalezl ještě více zlata;_při
nesl je umírajícímu jako dítěti, jemuž se hračka podává. Zivot
prchal z jeho těla, již nemohl skoro ani rty hnouti, ale zdálo se,
že má ještě nějaké přání, že by chtěl ještě něco říci. jeden z ko
lemstojících naklonil své ucho ke rtům umírajícího; stěží po
rozuměl slovům: Peníze, více peněz — a v tom lakomec zemřel.
Hledte, drazí v Kristu, jak mocná to madla, která se jme
nuje peníze, mamon. Neboť doby, ve kterých se tančí kolem zla
tého telete jako za časů israelitů, dosud neminuly. Ba právě naše
doba nalézá se ve znamení této modly. Vláda peněz nad našimi
srdci je příšerná. Mnoho jest za našich dnů těch, kteří tuto modlu
milují z celého srdce, z celé duše, nade všecko. Říkají penězům:
Ty*s má potěcha! Vše se u nich otáčí kolem peněz. Radosti za
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září jim obličej při nejmenším zisku a smutek zastíní je při nej—

menší ztrátě. Tak mnohý nežije žádné jiné neřesti, nebaží po žádné
jiné rozkoši, nežli právě po té jedné neřesti, po té jedné rozkoší.
Chcete-li všechny jeho síly povzbuditi, zacinkejte před ním penězi;
za těmito se požene jako pes za liškou, divoce a bez únavy. (')jak
jest strašně pravdivé, čím Bůh hrozil těm, kteří zhrdají prvním
přikázáním božím: »Neuposlechnete—lipřikázání mého, kletba bude
vaším podílemlc
jak zotročuje mamon, tato hrozná modla, svého služebníka!
Ubíjí vše, co srdcem lidským hýbe, co je dojímá. Čest, láska,
upřímnost, náboženství — vše to není ničím, dokud lze ještě peněz
nabyti. Ať si vdovy pláčí, at vzdechy utlačovaných k nebesům se
derou, at to kruté vyssávání krve, jehož se dopouštějí, je ksoudu
předchází, — to vše není ničím pro ty, kdož peněz žádostivíjsou.
Nemají žádného náboženství kromě jediného a to se nazývá »pe
nízce. A předstírají-li náboženství, činí tak jenom proto, aby po
mocí jeho opět peněz nabyli. Což toho nevidíme na jidášoviř
Celé jeho náboženství spočívalo v otázce: »Co mi chcete dátiajá
vám ho zradímíc Peněžitý zisk byl mu vším. Nade vše mu bylo
milé, mohl-li peněz nabýti poctivým způsobem; nešlo-li to však
poctivě. nestyděl se ani krádeže. Touha po penězích jest bohem,
který žádného svědomí nezná. Tu nezáleží ani na lži, ani — mu
sí-li tak býti — na několika křivých přísahách, ani na proklínání
dělnictva, jemuž zaměstnavatel krvavě vysloužený groš pod růz
nými záminkami ze mzdy ujímá. Nezáleží mu na slzách vdov
a sirotků, na nichž dědictví nespravedlivými soudními processy
vyhrává, ani na věčném nepřátelství mezi krevními příbuznými a
sourozenci, jedná-li se o to. aby na umírajícím otci, na smrtelně
nemocné matce nespravedlivá poslední vůle ve prospěch mamiče
dědictví lichocením a prosbami vymámena byla. Ano, bylyitakové
nestvůry, které se neštítily i přes mrtvoly zabitých rodičů připra
viti si cestu k pokladně! Tak ukrutnou jest tato modla! Není to
právě tato modla, která války vyvolává, jež svou nespravedlivostí
do nebe křičí? Není to tato modla, která veliký a smutný podíl
má na ukrutné společenské bídě naší doby? Není celé těleso spo
lečnosti nemocným proto, že několika jednotlivců bezměrná touha
po zisku životní sílu mass vyssávář jak pravdivá jsou tedy slova
básníka: Nediv se nikdo, že bohatství vyrůstá v pekle!
_
Nejmilejší! Prchejme před tou hroznou modlou! Spořivost
jest i povinností i právem; jaká útěcha spočívá v tom, můžeme-li
říci: Co mám, nabyl jsem poctivým způsobem. Nikdy jsem peněz
tak nemiloval, abych k vůli nim svého Boha a Stvořitele urážel.
Bohu díky, můžeš-li si, křesťané, toto svědectví dáti! Můžeš-li tak
“Cl. Pak ovšem neprovozuješ té ohavné modloslužby. Přidržuješ-li .
se však těch, kteří hodnotu a cenu člověka určují dle toho, jakým
bohatstvím a mnoho-li penězi vládne; domníváš-li se, že zlatý
klíč i železná vrata otvírá a že člověk ho za každou cenu hledati
musí; je-li toto tvé přesvědčení tvým bohem, k němuž všechno
tvé myšlení a cítění se táhne; máš-li ho tak rád, že k vůli němu
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bys i svého Pána Boha v nebi stranou posadil a urazil a raději
inebem zhrdnul, než penězi a statkem svým; nezáleží-li ti na
nějakém úskoku, na špatné váze; chceš-li míti peníze za každou
cenu, proto že je miluješ vede Pána Boha, ba i nad něho,
pak ovšem provozuješ modlářství. Pak jsi ale i ubohým modlo
služebníkem i chudasem zároveň. Chudasem již zde na zemi;
neboť tvůj bůh tě pohání a štve a nedopřává ti žádného pokoje;
nikdy nebudeš míti z peněz svých radosti dostatečné. Staneš se
otrokem peněz, otrokem, který si ničeho dopřáti nesmí, protože
ďábel má klíče od tvé pokladny.
Popatřme, jak mnohé chrámy tato modla si za naší doby
pos'avila, by jí obětováno bylo. Především jest to bursa. Cas od
času konají se tam ku poctě mamonu veliké slavnosti obětní.
Tisíce a tisíce lidských obětí bývá přinášeno. Počítejte jen zničené
existence, jež byly v bídu uvrženy. Hrozíme se vzpomínky na
pohany, kteří ve tmách nevědomosti a hříchu tápají a svým
modlám lidské oběti přinášejí. Kdo však sečte oběti bursy? Kdo
existence, které hynou v tajných doupatech, v hernách) Kdo
tisíceré oběti, jimž modla, loterie zvaná, vyssává mízu životní?
Kdo ví, jak mnozí se ztrátou majetku i život i duši ztrácejí? Či
nepodávají o tom zprávy denní listy, že hlad a bída nesčetné
k zločinu dohání, do trestnic, na šibenici přivádí? Není naše sto—
letí stoletím dtfraudací, zpronevěry? Nenazval Kristus Pán peníze
»mamonou nepravostí.? Luk. 16, 9 Jistě, tato modla živí se ne
pravosti, zkázou millionů!
Pochopujeme snahy, které ktomu se nesou, aby peníze
vůbec odstraněny byly. Ne však peníze, ale madla, peníze zvaná,
měla by býti zničena. Peněz možno přece také dobře použiti.
»Čiňte sobě přátele z mamony nepravosti; řekl Pán Ježíš jenom
přílišnou náklonnost k penězům, takovou lásku k nim, která nad
lásku k Bohu jest, nutno odstraniti. Tato modla činí nás bídnými
a nechává nás v bídě i tehdy, kdy bychom ji nejvíce potřebovali.
Nic nepomůže její třpyt v hodině smrti, nebe neotevře žádný
zlatý klíč. Vidíte, nejmilejší, to jest ta první modla v srdci lid
ském.
O varujte se jí, utíkejte před ní, jak jen můžete. Co by
bylo vaším podílem, kdybyste se jí přídrželi? Nepokojný a ne
spokojený, otrávený život byl by vaším podílem zde na světě —
a po smrti zkáza, zahynutí věčné! »O tom vězte, rozumějíce, že
žádný lakomec, což jest modloslužebnost, nemá dědictví v krá
lovství Kristově a božím.: napsal sv. Pavel Efes. 5, 5. A Kristus
Pán s bolestí pravil: »Snázet jest velbloudu uchem jehly projíti,
než bohatému vjíti do království nebeského,c Mat. 19, 23., kte
rážto slova určitěji vyloži', když řekl: »Synáčkové, jak nesnadné
jest těm, kteří doufají v peníze, do království božího vjíti.: Mar.
10, 24.

Nuže tedy: máte-li jmění, užívejte ho rozumně, čiňte sobě
pomocí jeho přátele ke dni soudu, nemáte-li je, nebažte po něm
nemírně, nehledte ho nespravedlivým způsobem nabýti' —- nazí
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ste na svět přišli, nazí i ze světa odejdete. Žijte všichni atv chu—
době, at v bohatství tak, jak si přeje sv. apoštol: »aby ve všem
ctěn byl Bůh. . I. Petr 4, 11. Amen.
Přeložil R. S.

Neděle ll. po sv. Duchu.
(V oktávu Božího Těla)
Výk'ad Evangelia: Luk. 14, 16—24.

Úvod: Cestoval P. ]. Kristus ve třetím roce veřejného života
svého na slavnost stánků do Jerusalema. Cestou byl pozván jistým
zámožným fariseem v sobotu, tedy v den sváteční židovský, aby
s ním jedl chléb, t. j. aby s ním stoloval (Viz evang. neděle 16.
po sv. Ducha.)
Pán pozvání přijal a byli tu ještě jiní, známí a přátelé bo
stittlovi. Ale oni šetřili ho, t. j. pozorovali, co bude v sobotu
činiti, jak si počínati; jmenovitě. bude—liv sobotu uzdravovati,
čilí nic; nebot byli ve smýšlení svém tak zvrhlí a převrácení, že
myslili, že nelze v sobotu ani uzdravovati, ani nemocným sloužiti,
aby nebyl porušen den Páně. Kteraká to převrácenost smýšlení!
Právě tím, čím se den Páně světí a co Bůh, zvláště ve svátek
činiti káže, myslili, že den boží se zneuctívá a znesvěcuje.
Ale Pán jich poučil o jiném; (viz dále evang. Luk. 14, 2.
nn). Vida pak, kterak sobě při hostině. přední místa vyvolovali
(v. 7.), pověděl ku pozvaným podobenství o svatbě. (Když budeš
pozván na svatbu, nesedej na přední místo. . .) Učil pokoře a
doložil: Nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen. V. 11.
' Napomínal pak dále, v. 12., i toho, kterýž ho pozval, řka:
»Když činíš oběd nebo večeři, nezvi přátel svých, ani bratří svých,
ani příbuzných, ani sousedů bohatých, aby snad i oni zase ne
pozvali tebe a měl bys odplatu; ale když činíš hody, povolej
chudých, mdlých, kulhavých a slepých, a budeš blahoslavený,
nebot nemají, odkud by odplatili tobe, ale bude tobě odplaceno
při vzkřšení spravedlivých. 9- V. 13. a14.
To když uslyšel jeden ze přísedících, řekl jemu: »Blahosla
vený, kdo jísti bude chléb ve království božímlc V. 15. Roztoužil
se po hostině nebeské; myslil, když muž boží chudých a bídných
a opovržených tak se ujímá: jak mnohem lépe budou se míti
přední a vznešení, jako já jsem! Z čehož vzav Spasitel námět
čili důvod, vypravoval podobenství o veliké večeři, jež církev
svatá velice vhodně dává předčítati věřícím dnes, o neděli
v oktávu Božího Těla, a já s pomocí boží vám nyní vyložím.

Pojednání.
Pravil Pán;

_

V. 16. Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mno

bých.
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Člověk jeden — kdo jest ten člověk jeden? — ]est sám
Spasitel, Kristus Ježíš. A co večeře veliká? ]est svatá církev, již
zde založil, čili království boží na zemi. — A pozval mnohých,
t. j. všech; nebo pro všecky přišel Messiáš, pro všecky se narodil;
poslaltě Kristus Ježíš apoštoly ku všem národům, aby jich pozý
vali do církve. ]douce, učte všecky národy.
V. 17. I poslal služebníka svého v hodinu večeře, by řekl
pozvaným, aby přišli, že již připraveno jest všecko.
Služebník boží první, jímž Bůh národ israelský k sobě po
zýval, byl Mojžíš, pak proroci; nejposléze a přímo před Messiášem
poslal předchůdce, Jana Křtitele. Tot ten, o němž dí dnešní evan—
gelium: I poslal služebníka svého v hodinu večeře. Přišel ]an,
kdy již se chystala večeře veliká, kdy již hojně pokrýval se stůl
drahou krmí učení Kristova. Proto pravil ]an: »Čiňtež pokání,
neboť se přiblížilo k vám království boží,: a on byl, kterýž jako
na rozhraní zákona starého a nového stoje, prstem na Spasitele
ukazoval, řka: »Ejhle Beránek boží, který snímá hříchy světa!:
By řekl pozvaným: první pozvaní byli židé, a to přední a
vznešení, zákoníci a fariseové, starší a vůdcové lidu. Třeba vě
děti, že pozvání u židů dělo se dvakráte; nejprv, kdy se ozna—
movalo, že hostina bude, a po druhé, kdy již přichystána byla.
Posílán posel, aby pozvaným řekl, že již připraveno jest všecko,
aby přišli.

.

V. 18. I počali se všickni spolu vymlouvati. První řekl jemu:
»Ves jsem koupil a musím vyjíti a jí shlédnouti; prosím tebe,
měj mne vymluvena.c
Všickni spolu, t. j. každý zvlášť, sám o sobě, uváděje pří
činu svou; ale všickni, tak že ni jednoho nebylo, kterýž by byl
pozvání přijal. Zprvu asi slíbili; později však, davše přístupu jiným
nepřístojným myšlenkám, pohrdli, čímž ovšem hostitele urazili.
První řekl: »Ves jsem koupil ;: důkaz, že ji znal, sic by ji
nebyl koupil; ale ne dobře, praví, že toho statku, toho popluží
vzhlédl, a tudy že na čase, aby již jednou šel a důkladně ten
předmět koupi své prohlédl.
Dokládá: »Měj mne vymluvena;c jako by řekl: »Měj tato
slova má za dostatečný důvod, který by mne u tvého pána od
podezření, jako bych jej snad byl urazili chtěl, zprostil.: Ale ja
lová a prázdná byla jeho výmluva, jak patrno. — Bohatství od
tahuje člověka od věci nebeských, an se duch jeho ve věcech
marných a světských potápí a dle pokleslé a neobrozené mysli
v ní zaniká, smyslu pro věci vyšší pozbývaje.
V. 19. A druhý řekl: »Patero spřežení volů jsem koupil a
jdu, abych jich zkusil; prosím tebe, měj mne vymluvena.:
Druhý podobnou příčinu přednáší. Jest tu dychtivost a žádost
po jmění a majetku, jenž člověka hluchým a_slepým činí pro
věci boží a člověka v osidla dáblova a ve starosti mnohé a ne
užitečné uvodí. 1. Tím. 6, 9. — Praví: Jdu, t. j. jsem již na
cestě, právě vycházím. a tudy dá ti rozum, že se již vrátiti ne
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mohu. Proto měj toto za platný důvod mého nepřijití a dosta—
tečný k omluvení.
„
V. 20. A jiný (třetí) řekl: »Zenu jsem pojal, a protož ne
mohu přijíti.
Ve slovech těchto vyšší stupeň omluvy se kryje Dí zkrátka:
»Nemohu přijíti,c jakoby se samo sebou rozumělo, žet to dosta
tečná příčina jest a že netřeba, aby čeho přidal; vzpomena bez
mála slov Deut. 24, 5.: »Kdyby pojal nedávno ženu člověk, ne
půjde na vojnu, aniž co naň vzkládáno bude z obecné potřeby,
nýbrž prázdnost míti bude bez viny v domě svém, aby za jeden
rok veselil se s manželkou svouc — Rozkoše světské otupují tak
mysl lidskou, že člověk o jiném ani slyšeti nechce a osápne se
na toho, jenž jej ku vyšším věcem vésti chce; a ta v rozkoších
tělesných zatonulost obsažena jest ve výmluvě třetí. — V těch
třech výmluvách spatřuje se ta trojice hříšná, o níž sv. ]an, I. 2,
16. dí: »Vše, co na světě jest, jest žádost očí, žádost těla a
pýcha života.: V prvém jest žádost očí, v druhém pýcha (ze
zbohatnutí), v třetím žádost těla.
V. 21. A navrátiv se služebník, zvěstoval to pánu svému._
Tehdy rozhněvav se hospodář, řekl služebníku svému: >Vyjdi
rychle na náměstí a na ulice města, a chudé i mdlé a slepé i kul
havé uved sem.
Rozhněval se hospodář a právem; neboť byl uražen. Po
zvaní druzí jsou lidé nízcí, chudí a opovržení, jak jich vídati jest
na místech veřejných, na náměstích a ulicích měst. Pravil Pán:
Mat. 21. 31. »Publikáni a nevěstky předejdou vás do království
božího.< — Kristus kázal sice všem, ale vyšší a učení měli spíše
Pána poznati, v zákoně obeznalejší jsouce. Ale že slovo Páně bylo
moudrým těm hláznovstvím, 1. K. 1, 18.. 27., 28., vyvolil Bůh
mdlé, aby zahanbil silné a vyvolil neurozené a potupené. Z toho
jde, že nikdo není od víry v Krista a věčné spásy vyloučen,
nýbrž, že všickni, inejsprostější ke Kristu a spáse voláni býti
mají. Poněvadž pak ti chudí skutečně přijali pozvání, jest zjevno,
že chudoba a nouze menší bývá závadou ku dosažení spásy než
bohatství.
V. 22. Iřekl služebník: »Pane, stalo se, jak jsi byl rozkázal,
a ještě jest místa.<<

V. 23. I řekl pán služebníku: »Vyjdiž na cesty a mezi ploty
a přinuf vejíti, ať se naplní dům můj.:
Třetí pozvaní, sebraní mimo město, na cestách veřejných
i polních, jsou pohané. Když židé pohrdli královstvím božím, ne
seno jest ku pohanům.
Přinut vejíti; slova ta neznamenají snad nějaké násilí, nýbrž-_
značí úsilné zvaní a bedlivou snažnost těch, kdož lidi ke spasení
volati mají, jakož i sílu a mocnost milosti boží, která kázání
apoštolů mezi pohany provázela a duše do ovčince Kristova
mocně vábila, nezřídka slova apoštolů divy a zázraky dotvrzujíc
a víru oslavujíc. Nebo evangelium naše k vám, dí ap. I Thess.
1, 5., nebylo toliko v řeči, nýbrž v moci a v Duchu svatém &
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v plnosti mnohé. — O nucení takovém mluví též 2. Tím. 4, 2.:
Kaž slova, nabízej včas i v nevčas, tresci, pros, žehři. Kristus

Pán zde takové nucení poroučí, kterým se svoboda lidská neruší
a Bůh druhdy milostí svou nejurputnější mysli oblomuje, jako
Pavla sama a jiné Proto modlí se církev: k tobě, Pane, naši také
odbojnou přinut milostivě vůli.
Praví hospodář: >At se naplní dům můj;- ze slov těch pa—
trno, že Bůh všecky lidi chce míti spaseny, 1. Tím. 2, 10., a že
z pobanstva nesčíslné množství pozvání Páně přijmou. Nepraví
dále sluha pánovi, že se to stalo, poněvadž pohané ustavičně do
církve boží vcházejí; za to však řekl hospodář ke služebníku a
kdokoli přítomen byl:
24. »Pravím pak vám, že žádný z mužů těch, kteří byli
pozváni, neokusí večeře mé.
Slušná, spravedlivá, ale ovšem strašná pokuta, jížto nevděk
židů a všech, \kdož zváni jsou a pohrdají, potrestán jest. Volal
jsem a odepřeli jste, tedy i já k zahynutí vašemu smáti se budu.
Přísl. 1, 24. Tím praví se, že pokuta zastihne ty, kdož Kristem
pohrdli: Odejdětež ode mne . . .
To výklad první. Výklad druhý: Večeří velikou může roz
uměti se svaté přijímaní. Hostitel tu opět jest Pán ježíš Kristus;
a jest v pravdě večeře veliká, jak hostitelem, tak krmí a množ—
stvím pozvaných . . . ale jsou, kdož pohrdají. Poslové jsou kněží,
pastýři duchovní, kteříž pozývají.
A třetím smyslem jest večeře veliká království nebeské po
smrti; tut hostitel sám Otec nebeský; služebníci jsou kněží; po
zvaní — všickní. Krmě: sláva nebeská; kteréž ani oko nevidělo,
ani ucho neslyšelo, ani kdys na srdce lidské vstoupilo, co Bůh
připravil těm, kteříž jej milují.
Ten trojí smysl připouští večeře veliká.

Děkujme, že jsme
v církvi boží, kdež se nám předkládá duchovní pokrm učení
Kristova; přistupujme často ke stolu Páně, abychom k životu
Věčnému síleni byli; pak jistě účastní se staneme í hostiny boží
v nebesích. Amen.
3. H.

Neděle 111.po sv. Duchu.
Modlářství: druhá modla srdce lidskeh0.*)
Mnozí jsou nepřátelé kříže Kristova,
Jichžto bůh břicho jest. Filip. 3, 19.

Nejmilejší! Poslední neděle mluvili jsme o modlářství a řekli
jsme, že jeho podstata nezáleží pouzevtom, že člověk tvoru stvoře
nému, modle, .kterou rukama svýma urobil, takovou poctu pro—
kazuje, jaká pouze Bohu jakožto nejvyššímu Pánu přísluší. Řekli
jsme: Mi10vati něco více než Boha, na něco více spoléhati než
*) Autorisovaný překlad druhé polovice 3. kázání ze sbírky: »Das
Gesetz der zwei Tafelnc von Franz Stingeďer, Domprediger in Linz. Verlag
des kathol. Pressvereines in Linz. 1907.
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na Boha, přáti si jiného Boha, než kterého máme, v tom spočává
podstata modlářství. Vtom smyslu jest modlářství velikým hříchem
celého pokolení lidského. Co v našem srdci první místo zaujímá,
to jest naším bohem, naší modlou. V tomto smyslu jest modlář
ství velikým hříchemcelého pokolení lidského.
Vydali jsme se na prohlídku výstavy neb galerie bůžků a
model, kterou v srdcích lidských od Boha odvrácených spatřiti
lze, a první do oka nám padla modla zářící leskem, zdaleka se
třpytízí — mamon. Poznali jsme jeho hrůzu, jak ukrutný a ne—
citelný to bůh, který olupuje člověka 0 pokoj a klid na zemi
i oblaho věčné po smrti. U_nínili jsme si co možná modly té
se stříci.

Dnes chci vás provázeli dále výstavou model a bůšků
v srdcích lidských, chci dnes ukázati vám tu modlu, která stojí
proti mamonu. Není sice obličeje tak zachmuřeného jako mamon,
ale nicméně jest nenasytná a tvrdá. Božský bpasitel varuje před
modlou tou pravě: »Híed'te, aby snad nebyla srdce vaše obtížena
nestřídmostí a pečováním [o radosti] tohoto života!: Luk. 21, 34,
a sv. Pavel mluví o lidech, »kteří jsou nepřáteli kříže Kristova,
jichžto bůh břicha jest.: Filip. 3, 19. Nic není lidem toho druhu
tak milé, jako jídlo. pití a zábava. Pamatujete se na toho boháče
z evangelia, který hadaval každé/za dne skvostné, v radovánkách
trávil život svůj, v purpur a kinent se obláčelř Nevzpomínáte na
onoho bohatého pošetilce, o němž čteme v Písmě svatém: »Pole
člověka jednoho bohatého přineslo hojnou úrodu, přemýšlel sám
u sebe řka: Co učiním, neb nemám, kde bych uložil úrodu svou?
1 řekl: Toto učiním: Zbořím stodoly své, a vystavím větší a tu
uložím všecky věci, kteréž se mi urodily izboží svá a potom dím
duši své: >Duše, máš mnoho zboží složeného na mnohá léta;
odpočívej tedy. jez, Nj, lzodujh Luk. 12, 16—19. Neslyšíte té
písně lehkomyslných: Vždyť jsme jen jednou na světě, mládí jak
růže odkvete, stáří přichází kvapem vstříc — tak mladí se ne
sejdem vícl? Neznáte té staré průpovídky, pohanů ovšem důstojné:
_?ez,pz'j, — po smrti není žádné radosti více)
To však nejsou ještě nejhorší hříchy, kterým nepřátelé kříže
Kristova, jichžto bůh břicho jest, jsou oddáni. Nikoliv. Ale draho—
cenný čas od ranního úsvitu až do pozdní noci zbytečnými mar
nostmi ubíjeti, -- čili lépe řečeno od časného rána do pozdní
noci —- nebot ctitelé této modly činí 2 noci den a ze dne noc,
— ze zábavy do zábaVy spěchati, z výletu na výlet, z koncertu
na koncert, z divadla do cirkusu, z masopustní merendy do va
riété — můj Bože, leckterý z takových lidí považuje celý svůj
život jenom za frašku — nikdy nechtíti, nikdy nemoci vážně
přemýšleti, vždy jenom se baviti, vždy jen nové radosti života
vymýšleti — zkrátka jen pro zábavu žíti — to jest opravdu mo
dloslužebností. Zábavu vyhledávati v určitém čase a na pravém
místě jest jistě jenom lékem pro tělo i pro duši. Proto i Bůh se
postaral o nevinnou zábavu pro člověka a jistě činíme dobře,
přijímáme-li ji vděčně z rukou nebeského Otce. Ale milovati zá
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bavy více nežli Boha, břicho činiti svou modlou, žíti jenom proto,
abychom jedli a pili, žití jako motýli, kteří s květu na květ po—
letují; žádného medu neshromažďovati a' jen a jen zábavu vy
hledávati — to jest zajisté hříchem proti prvnímu božímu při

kázání. to jest hanebnou, rozumného tvora nedůstojnou modlo
službou, proklatým modlářstvím! Zábava nemá óýtz tvou modlou,
tvým bůžkem, ale Bůh má býti tvou zábavou.
I zde ukazuje se opět, jak vážně Bůh pojímá potvrzení
(sankci) prvního svého přikázání. Nebot tata madla svléká lidi tak,
že všechno jmění v jídle a v pití a v zábavě mizí. Pak jako po.
slední jich majetek tiskne jim v ruku žebráckou hůl a přes ra—
mena věší žebráckou mošnu. Pohleďte jen do rodin, ve kterých
rodiče i děti této modle oběti přinášejí. Jak ochotně vše obětují!
_leden šat, jedna květina, jeden náramek mohl by jim aspoň na
týden aneb rodině méně zámožné aspoň na měsíc postačiti. jděte
však jen do zastaváren, do půjčoven! Tam leží nakupené oběti
této modly. Bohu budiž žalováno, jsou lidé, kterým nedostává se
chvile k vroucí pobožnosti, kteří pc. drahný čas, mnohdy po celý
život, na svou duši ani nepomyslí pro samý shon po rozkoši, po
radosti. Smrt jim mnohdy již z očí hledí a přece s námahou se
sebéřou. jedná-li se o to, aby ještě užili zábavy. Popatřte jen na
ty četné chrámy této modly Tu vlekou rodiče své děti do di
vadla, do hostinců do kaváren, do sportovních místností. Tam
vynucují lehkomyslní synové a dcery na rodičích svůj podíl, aby
ho po příkladu marnotratného syna promarnili. Nemohou-li licho—
cením vymoci si na rodičích dovolení k zábavě, neštítí se vzdoru,
jen aby došli svého cíle. A co musí vytrpěti leckterý manžel,
holduje-li jeho manželka této modle, co zkusí leckterá žena od
svého zaslepeného muže! Ci nejsou manželky, které opravdu mučí
své muže až do krve, jen aby své modle ve společnostech a zá—
bavách, večírkách a dychánkách více kadidla páliti mohly? Či
nejsou manželé, kteří zapomněli i na svou čest i na svou povin
nost, kteří dopoustějí, ba i bitím donucují manželky své, by se
jako otrokyně dřely, sami ale v nevázaných společnostech všechno
prohýříř Ah, což jest ten starověký Moloch se svými řeřavými
rameny v přirovnání k modle našich dnů, která se nazývá touha
po zábavě?
O střezme se této modly! Pomalu stává se vše nechutným;
světské radovánky a rozkoše bez míry požívané jsou jako skvělý
ohňostroj: krátce jen trvá lesk barevných do výše létajících koulí,
ale dlouho po něm zůstává kouř, dlouho zbývá zápach.
Drazí v Kristu! Věřme jen tomu: Není pravého štěstí, není
žádného požehnání ani pro tento čas, ani pro věčnost, leč ve
věrné službě našeho Pána Boba. V páté knize Mojžíšově čteme
řeč, kterou stařičký vůdce národa vyvoleného měl na rozloučenou
k synům israelským před svou smrtí. Ten věrný sluha boží, ten
neúnavný učitel svého lidu proslovil tehdy nejlepší kázání, které
kdy tiskem vyšlo. Vidím ho v duchu, jako by stál přede mnou,
vidím Mojžíše, bojovníka božího, jak koná tu řeč. Dosud ne—

—505—
umdlela jeho síla, svěžest jeho mysli jest nezměněna jako za dnů
mládí jeho. Bělostné kadeře splývají po ramenou, ctihodný vous
pokrývá jeho prsa a silným hlasem a důrazně káže shromáždě
nému lidu: »Neníť Bůh náš jako bohové jejich, t. j. bohové po
hanských národů: i nepřátelé naši jsout toho svědkové. Z vinice
Sodomských vinice jejich a z podměstí Gomorrských: hrozen
jejich, hrozen žluči a hroznové nejhořčejší. Zluč draků, víno jejich
a jed hadů nejjedovatějších neuzdravitelnýc V. Mojž. 32, 31—33.
_ Křesťané drazí! Není—lipravdou, tisícerou pravdou to, co
Mojžíš o modlách zde praví? Našlo někdy srdce lidské u bohů
cizích ukojeniř Postačí srdci lidskému rozkoš a peníze — bez
Boha? Nikdy a nikdy! Neboť — tak praví sv. apoštol Pavel
v 8. kapitole svého prvního listu ke Korintským — no těch vě—
cech, které modlám obětovány jsou, víme, že modla na světě nic
není a že není žádného Boha než jednoho. Nebo ačkoli pohané
mají mnohé bohy a mnohé pány — my máme toliko jednoho
Boha Otce, od něhož všecko jest a my v něm: a jednoho Pána,
Ježíše _Krista, skrze něho všecko jest, i my skrze něho.<
Cas nám vyměřený uplynul a opět jsem vám ukázal jednu
modlu v galerii nebo výstavě bůžků a model srdce lidského.
Příště budeme dále v procházce a prohlídce té pokračovati. Je
snad naše modla mezi těmi a stojí snad uprostřed těch, které
příště sblédneme? Nevím? Tolik ale jistě vím a to z úst svatých,
z úst božích: »Blahoslavený muž, jenž se bojí Hospodina avpři
kázáních jeho zalíbení má.<< Proto nebojte se bohů cizích a ne—
klaňte se jim, ale Hospodina Boha vašeho se bojte a jemu se
klaňte, jej milujte z celého srdce svého, z celé duše své. nade
všecko. Amen!

Přeložil R. S.

Neděle lll. po sv. Duchu.
Pohoršení vzaté.
_jís hříšníky.
Ovci znáte všickni, ale snad neznáte život její tak důkladně,
jako jest znám v těch krajinách, kde na velkých prostorách trav
natých prohání se ovce v počtu velikém a také dosti pronásle
dovatelů ovcí: vlků. Máť ovce tu podivnou vlastnost, že při pastvě
velmi lehce zbloudí a více cestu ke stádu nenajde a tak v ne
bezpečí lehce přichází. Proto béře Kristus Pán odtud podobenství,
že člověk také lehce zabloudí, ale těžko sám od sebe nachází
cestu pravou zpět a ocitá se v nebezpečí. Ovci pastýř ke stádu
přihání, vede a přináší.
Nás také Pán ]ežíš ovcím přirovnává lehce bloudícím. jak
lehce člověk k poblouzení přijde! Kristus Pán pastýř dobrý přišel
hledati co bylo zahynulo, a nechce smrt bloudícího, ale návrat
jeho, čili obrácení.
Právě tato veliká láska Pána ježíše byla příčinou, že ně
kteří se pohoršili, kteří viděli jej obcovati s hříšníky. Pohoršili se
nad ním, že s nimi obcoval. Kristus Pán volal: »Běda člověku,
skrz koho pohoršení pochází a teď sami zákoníci a fariseové
Rádce duchovní.
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brali z něho pohoršení. Co o tom souditiř Pohoršení jest dvojí:
dané a vzaté. Pohoršení jaké si kdo béře, sám bez rozumné pří—
činy toliko ze zlé vůle, jest pohoršení vzaté, čili pohoršení íarisej—
ské a toto pohoršení padá na vrub toho. kdo si je béře.

Pojednání.
Těžko se zachovat všem Lépe řečeno: nemožno jest se všem
zachovat. Musil by do dne několikráte měnit barvu, musil by se
obracet jako korouhvička na větru a ani tenkráte by nevyhověl.
Tak i evangelium Páně nám dokazuje, že nelze lidským rozumům
všem vyhověti. »Přišel jan Křtitel, nejeda a nepije a pravili:
Zlého ducha má, a přišel jsem jeda a pije a řekli zlého ducha
má, nebo jest člověk pijan.:
Mat. 11, v. 19. Protože ne
chtěli jednati ani podle jana Křtitele, ani podle Ježíše tichého a
pokorného srdcem, proto na obou našli něco, nad čím by se po
zastavovali a pohoršovali. Nad čím se pohoršovaliř Ze Pán ježíš
s celníky a jinými lidmi, kterými ostatní pohrdali, že s nimi
jídal, mluvil, obcoval a domnívali se falešně, že ctnostný a svatý
muž s podobnými lidmi nemá ničeho míti. jak veliký rozdíl jest:
obcovatl s lidmi špatnými? Zde rozhoduje povinnost a úmysl.
Víte, že často mluvím o varování se špatné společnosti. A
Kristus Pán ve společnosti hříšných býval, co tedy jest pravda?
Dělají-li dva lidé jednu a tutéž věc, už není to jedno a totéž,
přijde na to, proč a jak co dělá.
Býti se špatnými lidmi, podobně jako bývá lékař s nemoc
ným, chtíti je získati k dobrému životu, nebráti podílu na jejich
špatných věcech a skutcích -—toť dobré a chvalné jest. Býti však
s lidmi, kteří se polepšiti vůbec nechtí, aneb jich společnost vy
hledávati, aby se člověk jejich špatnostmi bavil — tot jest hříšno
a spasení nanejvýš nebezpečno.
jeden obcuje, aby je polepšil, jiný, aby na jich špatnosti
podíl bral. jaký tu rozdíl!
,
Na ten úmysl přichází velmi mnoho. Umysl Pána byl, zí
skati ku pokání a polepšení života celníky a hříšníky veřejné.
Umysl fariseů byl něco špatného Pánu Ježíši předhoditi, když ne
mohli nic podstatného. tedy předhazovali co právě viděli. To bylo
pohoršení vzaté, čili farisejské, kteréž jest tenkráte, když někdo
hledá schválně, co by předhazoval jako špatnost, což samovsobě
špatno není. Takového pohoršení příčina není ve skutku, jako
v člověku samém. To jest nemožno všem se zachovati — proto
něco se vždy nebude některým libit. Přijde proto na váhu, komu
a kdo a v čem se nelíbí.
Na př. 311. 371172
Ev.

seděl

kdysi a hrál

si s ptákem

ocho

čeným a krátil si chvíli. I pohoršil _se nad tím člověk vidoucí ho
a domníval se, že by to nepříslušelo apoštolu takovými malicher
nostmi si krátiti čas. — Ale apoštol po duševní práci také chtěl
dáti duchu osvěžení, což nejen dovoleno, ale i nutno jest. Proto
ho chtěl o tom poučiti a vzal jeho luk a ptá se ho, proč nemá
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pořád napjato, odpověd zněla, že by se tetiva přetáhla a na síle
ztratila, tak také, pravil apoštol, i mně jest třeba zotavení a zábavy.
Myšlení pohoršující mělo příčinu v nevědomosti. jindy mívá pří
činu ve zé vůli.
Kdysi jsem kázal o missionáři. (P. Roh) který mluvil o hří
ších proti šestému přikázání. Všichni poslouchali a rozjímali o ži—
votě svém, jen jedna žena s dcerou svou se nad řečí pohoršily,
příčinou byla jejich vlastní špatnost, které sloužily, a ne řeč ka
zatelova, proto to bylo pohoršení farisejské, vzaté.
Či neslyšeli jste nikdy mluviti lidi: ten a onen člověk byl
dříve takový a onaký, a teď dělá svatého? Pohoršují se nad ním,
že změnil život svůj. Bůh, jehož milosrdenství jest neskončené,
jako sláva jeho bez konce, béře nás lidi na milost vždycky, ale
lidé nás na milost nebéřou Bůh nám odpustí hříchy naše, když
upřímné děláme pokání, ale lidé našemu pokání nevěří. Zde ovšem
nelze vyhověti lidem, ale postačí, když jsme vyhověli vůli boží.
Vždyť 1 nad skutky božími se lidé přemoudřelí pohoršují, zde
vidí nerovnost a nespravedlnost, zde by mělo pršeti a tam slunce
svítiti. Pohoršení vzaté čili farisejské pochází buď z nevědomosti
neb zlé vůle. jak na př. i mnohý by se mohl pohoršiti nad jed
náním dobrého pastýře Pána ježíše, který dí, že nad jednou ztra
cenou ovcí a opět nalezenou jest radost větší než nad ostatními.
Kdo neporozumí, může ovšem mysliti, že lépe jest hřešiti, a pak
se polepšiti, než býti a zůstati spravedlivým. Ale to jen nerozum
aneb zlá vůle může mysliti. V celém podobenství Páně o 100
ovcích a jedinké ztracené vidíme velikou lásku boží k nám.,
kterou nechce aby člověk v hříchu, poblouzení svém zahynul, ale
aby se obrátil, navrátil a živ byl spolus ostatními věrnými oveč
kami a pastýřem dobrým.
Stem ovec rozuměti můžeme všechny lidi. Zbloudilou ovcí
rozumíme člověka pobloudilého svými názory a svými vášněmi.
Bůh, dobrý pastýř prohlédá nás všecky a vidí ihned, když jeden
jedinký se od stáda věrných ztrácí. Svatí otcové praví, žev tomto
vypravování nám Kristus Pán chtěl na jevo dáti, že by všecko
umučení i pro jedinou zbloudilou ovečku byl podstoupil, aby ji
spasil. Z čeho viděti můžeme lásku boží a cenu duše naší, jakož
i vševědoumost boží, kteréž nezůstane tajno, když jenom třeba
myšlením dobróvolným Bohu se zpronevěřujeme. Ihned ji hledá,
aby ji zachránil před vlkem v poušti se toulajícím. Tot jsou vý
čitky svědomí, které jdou hříchu v patách a člověka volají zpět.
Jako pastýř, který má 100 ovcí, ztrátu jedné ovce by oželel, tak
blaženost boží nezávisí na nás, ale boží láska chce spasení naše,
proto hledá naše obrácení — návrat. Ze pak nad jednou ovečkou
navrácenou pastýř má radost většínež nad 99, jest třeba po lidi-ku
rozumění Není mu ta jedna milejší než oněch 99 ovec, ale když
ji nalezá, tu cití nad ní radost, že nepřišla k ztracení.
Tak jako štěpař má-li v zahrádce deset stromů a jeden
z nich mu nikdy nedal užitku a nikdy se pěkně neukazoval a
pojednou se začíná rozmáhati a užitek přinášeti -— tu se nad ním
*
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velice těší, více nežnad9dobrými stromy, že přinese užitku, ač mu
není "proto milejší, než oněch 9 dobrých stromů. Aneb když má
rolník 100 korců pole a jeden korec mu málo, skoro žádný užitek
nedává a najednou ukazuje obilí hojné a krásné, tu se nad ním
veselí hospodář, nebo u ostatních poli je zvyklý na úrodu, ale zde
u tohoto pole nikdy se nedočkal úrody, ale teď vidí, že užitek
vydává, i raduje se nad tím neplodným kusem více, než nad úrod
nými, ač mu není milejší než ostatní pole úrodná.
Tak jest i s duší naší pokání činící. Nad ní jest radost
v nebi, a plesá Bůh a plesají andělé. Zde vidíme potvrzeno učení
naše o andělích. Zde Kristus Pán sám praví, že andělé boží se
radují nad kajícníkem, čímž potvrzeno učení naše. že andělé boží
obcování s námi mají, nad námi kajícírri se radujía spasení naše
vyhledávají. Však není tím řečeno, že 99 spravedlivých není tak
Bohu milo, jako jeden hříšník kající, ale radost nad pokáním jest
tak veliká, jako nad věcí ztracenou a nalezenou. jsou výroky
samého Spasitele, nad nimiž se svět pohoršuje — to jest pohor
šení farisejské či vzaté.
Podobenstvím oztracené ovci má býti nám dán pokyn, aby—
chom s radostí pokání činili a nezoufali. Nebo tat jsou dvě úskalí
spasení našeho: když člověk hřeší, tu se otupuje svědomí jeho a
pokušitel volá: nic nedbej na marné výčitky svědomí a pod. Když
však chce pokání činiti, tu člověka k zoufalství pobádá. aby
z hříchů se nekál, ale za nemožné obrácení své pokládal. Ne tak
Kristus Pán učil. On nám dodával naděje, jedl s hříšníky pokání
činícími, aby nám ukázal, že není nikdy pozdě začíti lepší život,
ale že srdce Pána ježíše všem jest otevřeno, kdo k němu po
poblouzení se vrátiti chtí. '
Mnozí lidé domnívají se, že má člověk zůstati důsledným-.
Hezké to pravidlo, když zůstává důsledným vdobrém, ale špatné
pravidlo, když zůstává důsledným ve zlém. Proto mnozí se i dnes
pohoršují, vidí-li někoho vraceti se k životu zbožnému, kdežto
se nic nepohoršují, když začíná špatně žíti.
Pohoršení se varujme, ale k vůli lidem, aby se nepohoršili,
opouštěti i dobrou cestu, to nelze. Nebudme ovcí bloudící, ale
ovcí věrnou Pánu _Iežíši.Nepohoršuj se nikdy, nebot nevíš vlastní
příčinu mnohého skutku aneb okolnosti, které k němu vedly.
Naše jednání _a skutky bývají tak spletité. že jejich cenu a váhu
a příčetnost nejlépe jen sám Bůh vážiti umí. Budou na světě po
horšení vždycky. Pravil tak Spasitel sám, ale ty pohoršení sám
nedej a nebeř. Nedej, abys nebyl vinen hříchy jiných. Nebeř,
nebo tvou zodpovědnost nezmenší okolnost, že jiní tak také konali.
,Nebeř pokušení, když něco špatného čteš a slyšíš. Kdybys znal
z blizka toho, kdo to psal a znal jeho srdce, z něhož vytryskly
pohoršlivé řádky. aneb věděl jak jich později litoval (na př. Kl.
Brentano, Zach. Werner, později missionáři, Beranger, F rano Coppěe,
Bourget atd.), pak bys poznal, jak veliký bývá rozdíl mezi oka
mžitou náladou a skutkem z rozmyslu. Proto opět pravím, nepo—
horšuj se nikdy, kdybys i samého Jidáše viděl prodávati Ježíše,
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Běda či bída světa pochází z pohoršení, která dávají špatní, a
z pohoršení, která berou slabí v lásce boží. Spíše vezmi za zá
sadu slova sv. Pavla: kdo nás odloučí od lásky Kristovyř- Ani
smrt. ani žalář, ani přítomnost ani budoucnost, pakjsi učedníkem
Páně, který se nepohoršuje, a o tom praví též Spasitel: Blaho
slavený, kdo se nebude horšiti nade mnou. Amen.
V.

Svátek sv. apoštolů Petra a Pavla
Příčiny nenávisti k církvi.
»Brány pekelné ji nepřemohou.:
Mat. 16, 18.

Slova: »Brány pekelné ji nepřemohou,< která jste právě
v dnešním sv. evangeliu slyšeli. připomínají nám. že se služeb
níci a náhončí pekla a jejich povolní nástrojové namáhali a na
máhají s dostatek, aby církev přemohli, ale jejich práce že byla
a bude marna. jako božský Spasitel sám, podobně i jeho milo
vaná nevěsta, církev katolická, od počátku byla zneuzna'va'na a
pronásledována. _“7ežz'šKristus byl od vzdělanců své doby na
smrt nenáviděn a na kříž přibit, jeho apoštolové vesměs umučeni,
plná tři století usilovali pohanští císař0vé křestanstvív jeho vlastní
krvi udusiti. A nejen mečem, ale i pomluvou bojováno.
již sv. řas-tin, mučedník (+ asi r. 165), mluví o tom, že
brzy po nanebevstoupení Páně jerusalemští židé zvláště k tomu
vyvolené muže rozeslali, aby náboženství křesťanské za bezbožné
& jeho vyznavače za rouhače vykřičeli. K těmto pomluvám při
družily se i jiné; křesťané obviňováni jako nepřátelé státu, jako
zrádcové vlasti, že prý při svých bohoslužebných shromážděních
neřesti páchají. Co jen nejzkaženější fantasie lidská vymysliti
mohlal

toho. se nepřátelé proti křesťanům s chutí chápali. Po—
hanský učenec Celrus a jiní skládali schválně spisy, které byly
plny lží a pomluv proti Kristu a křesťanům. Pohanštz' úředníci
hrozili mukami špatným ženštinám a donucovali je, aby úředně
prohlašovaly, že byly křestankami a že znají hanebnosti, jichž se
křesťané zvláště ve svých chrámech dopouštějí. Ano, zběsilost
pohanská šla tak daleko, že podobné podvržené listiny po celé
říši římské rozesílány byly s výslovným rozkazem, aby všude ve
městech i po venkově byly obyvatelstvu všeobecně na vědomí
dány. Bai školním dětem dávány ty listiny, aby se jim na
zpamět učily!
Všichni papežové, kteří seděli na stolci Petrově až do roku
310 — počtem 29 — jsou vesměs uctíváni jako mučedníci. Ajak
Se vedlo papežůni později?
Učený angiický konvertita Pallerson napsal (r. 1876) článek
o papežích, kteří od r. 726 z íma vyhnáni a o svobodu neb
o majetek svůj oloupeni byli. Od r. 726 až na naše časy—tedy
průběhem 1100 let napočítal Patterson 400 let, ve kterých pa—

?
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pežové byli buď v zajetí, neb ve vyhnanství neb pod tíhou ta—
kových poměrů žili, že svého úřadu vykonávati nemohli. Prů
měrně tedy připadá na každé století 35 let a na každého ze 125
papežů té doby 3 léta a 3 měsíce pronásledování.
A že církev dnes je pronásledována, nenáviděna. netřeba
důkazů. ]enom způsob se změnil a také je v různých zemích
různý. Lži, které v Číně a jiných zemích missionářských o hla
satelích víry křesťanské se rozšiřují, že prý malým dětem srdce
vytrhávají, aby je požívali, byly by pro naše kraje ovšem příliš
nejapnými. Přece však imezi námi dosti jest křesťanů, kteří věří baj
kám a smyšlenkám, jež špatný. tisk denně v millionech o pa—
pežích, o klerikální panovačnosti, o nesmírném bohatství církve,
o římské nesnášelivosti, o svatém tyranství atd. do světa roztru
šuje. Mnohonásobně jest učení křesťanské překrucováno, špatně
vykládáno sesměšňováno, katoličtí kněží a jich přívrženci jako
škůdci lidu a cizopasníci líčení, při každé příležitosti pohoršlivé
historky přinášeny, jen aby hlasatelé učení Kristova & tímiučení
“kámo o vážnost připravenopbylo.

Zvláštní věru to úkaz! Obyčejně lidé nenávidí jen toho, co
jim škodí; církev je však uznanou dobroditelkou lidstva! Odkud
tedy ta nenávist, to pronásledování? Co je toho příčinou?
Příčin těch 19 více; dnes chci na některé nás upozorniti.

Pojednání.
I.

Především jsou to vášně lidské.
Každá vášeň zaslepuje člověka, odnímá mu chladnou roz—
vahu, klid, jasný rozhled. Lidé vášním oddaní jsou jako slepí a
nenávidí toho, kdo je od vášně odvrátiti chce. Kterak krásně to
vystihl Spasitel! »Světlo přišlo na svět — pravil — a milovali
lidé více tmu nežli světlo, nebo skutkové jejich byli zlí. Každý
zajisté, kdo činí zle, nenávidí světla a nejde k světlu, aby ne
byli trestáni skutkové jeho,: jan 3, 19 —20. Spasitel sám byl svě—
tlem a světlo svého učení církvi svěřil a protože církev světlo
hlásá a tmu hříchů, vášní zapuzuje, proto je nenáviděna.
Kdo hříšné vášni nějaké jsou oddáni, zdaleka se vyhýbají
vzpomínkám na Boha, na věčnost, na peklo, ba nenávidí my
šlenek takových, a protože jim církev stále přidržuje zrcadlo, ve
kterém mohou sebe i své neřesti a špatnosti spatřovati, proto
nenávidí i církve.
Král anglický _?indříck VIII., kterému papež nechtěl a ne—
mohl dovoliti, aby zákonnou manželku svou propustil a jinou
ženu za chot pojal, odloučil se od církve, skoro celý národ s sebou
strhl a tisíce katolíků krvavě pronásledoval. — Mnich Luther,
kterému přicházelo za těžko odvolati blud a jejž VI. boží přiká
zání tísnilo, stal se původcem hrozné nenávisti proti církvi kato
lické. — Sv. František Saleský namáhal se, aby Theodora Be'zu,
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jednoho ze sloupů kalvínců v Zenevě, obrátil; jižjiž by se mu
to bylo podařilo — ale tu přivedl Béza ženu a řekl: Tato je
příčinou, proč katolíkem státi se nemohu! — Sv. Pavel byl po
dvě léta držán ve vězení v Césareji, kde s ním často vladař
Felix o věcech náboženských rozmlouval. Když však jednoho
dne Pavel mluvil o spravedlnosti, o čistotě a o budoucím soudu,
zachvěv se Felix odpověděl: »Pro dnešek odejdi; ale v čas pří
hodný zavolám tě.: Skutk. ap. 24, 25. Při tomto kázání nebylo
Felixovi volno; byl to člověk nespravedlivý, hrabivý, nemravnýa
ukrutný — a proto nemohl slov sv. Pavla snésti — jako v domě
oběšencově nesmí se mluviti o provazu.
Proto jest pravdou: Odstraňte jen VI. a VII. boží přiká
zání a odstraníte zároveň nevěru a nenávist k církvi.
jako nečistota podobně i nezřízené zalíbení v sobě samém,
ješitnost, pýcha odvrací člověka od pravé víry a činí z něho ne
přítele církve. Tato pýcha svedla cařihradského patriarchu Focia
k tomu, že se od církve odloučil a celou východní část církve
katolické s sebou strhl; nebylo svého času vášnivějšího nepřítele
církve nad F ocia a rána, kterou Foeius církvi zasadil, do dneška
není zahajena. — Probošt mnichovský Dillinger psal dříveslavné
knihy na obranu církve; později však s nepřáteli církve se spojil
a jiné strhl a co toho bylo příčinou? jeho pýcha byla uražena,
protože nebyl pozván na církevní sněm vatikánský r. 1870 jako
odborník, jako učenec; domnívalt se. že byl málo oceněn od cír
kevních představených a stal se zakladatelem církve tak zvané

starokatolické.

U mnohých jest nespravedlnost pramenem nenávisti a
nepřátelství k církvi katolické. — Církev zakazuje ošizo
vání a uplácení, podvod a podvodné bankroty, padělání potravin
a lichvu všeho druhu a volá: Nespravedlivý majetek nutno na
vrátiti a škodu způsobenou nahraditi — jinak nezbytně následuje
věčná zkáza. Protože však slaboši obojího se lekají a děsí, živí a
udržují v sobě pochybnosti: Kdo ví, je-li vůbec nějaká věčnost.
A čeho se bojí, popírají a konečně i proti tomu brojí Tak lze
přirozeně vysvětliti, proč jsou zuřivými nepřáteli církve ti, kdož
nespravedlivě nabytým majetkem vládnou. Sem patří zejména ti,
kdož hlásají: S mravoukou, morálkou nelze udělati žádný obchod;
— moderní život nedá se říditi zásadami náboženskými; — aneb
jak před soudem kdysi řekl jistý stavitel drah: S morálkou se
nevystaví žádná dráha!
Proto právem napsal francouzský spisovatel La Bruyěre
('i'1696)2 »Rád bych viděl jen jednoho střízlivého a mírného,
čistostného a. spravedlivého muže, který by jsoucnost boží a ne
smrtelnost duše popíral, ale takového muže nelze naléztilc
II.

Nevědomost ve věcech náboženskýchjak již papež Lev XIll.
sám pravil, jest druhým pramenem nenávisti k církvi.

M
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Slepého nebo spícího hlídače každý lehko okrade a kdo
své víry dobře nezná, kdo ve věcech svého náboženství jest bud
slepý neb spící, ani nepozoruje, ja'r ponenáhlu o víru přichází,
když jiní před ním nebezpečné řeči vedou, námitky, pochybnosti
a posměchy proti víře před ním pronášejí. Protože nemá o své
víře dostatečných vědomostí, nemůže nepřátele umlčeti; 5 po
čátku sice v srdci jim ještě odporuje, později se stává lhostejným,
pak i s nimi souhlasí — napřed jen potají, v srdci, posléze
iveřejně, na venek. Lampa nedolitá uhasíná a katolík, který
nemá zásobu oleje, to jest vědomostí náboženských, víru ztrácí
a k nepřátelům církve se druží.
Nevědomost tato jest z největší části zaviněná, nacházíme
ji nejen u prostých, ale i u veliké části vzdělanců. Do slavného
chrámu sv. Marka v Benátkách přišla větší společnost cizinců,
professoři a doktoři a jejich dámy: odpoledne bylo a kanovníci
konali v kněžišti chrámovém společně nešpory — večerní kněž
ské modlitby. jeden z těch cizinců tázal se, který z těch pánů
mši sv. slouží! Nevěděl, že mše sv. může jen dopoledne slou
žena býti. jistý vídeňský soudce měl před sebou dítě při krá
deži přistižené a tázal se ho: Což nevíš, že v pátém božím při
kázání se krádež zapovídá? Ten soudce konal vysoká studia uni
versitní, ale přes to nevěděl, že se krádež zapovídá v přikázání

sedmém!
Tato nevědomost mnohdy až úžasná jest rozšiřována listy
a knihami, které jsou psány od nevěrců a jinověrců. jak mnoho
jest katolických rodin, v nichž se odebírají bezbarvé, židovské,
církvi nepřátelské listy, noviny a knihy! Z předsudků, z bázně
lidské, z lhostejnosti podporují mnozí katolíci nepřátele církve.
Katolických knih, brožur a novin jako ohně se bojí, poučení v ko
stele při kázání a křesťan-ském cvičení se vyhýbají, čemu se v mládí
náboženství naučili, to se během let zlhlavy vykouřilo— a nedivno

proto, že jejich náboženské vědomosti jsou praubohé. Tisíce lidí
trvá v zaviněné nevědomosti náboženské. Přes to však, že nábo
ženství neznají, chtějí o něm rozhodovati. O rolnictví, o řemesle,
o obchodě může mluviti jen zkušený odborník rolnictví, řemesla,
obchodu znalý. Právo však o náboženství mluviti přisvojuje si
každý, každý se domnívá, že jest dosti vzdělaným, aby učení
církve mohl posuzovati, je opravovati, církev mistrovati, a tak
vzniká z nevědomosti náboženské církvi mnoho nepřátel. Ba
právě ti, kdo největší nevědomostí slynou, nejvíce církve ne
návidí.
Darwin, který chtěl celý svět poučovati, byv otázán, co
soudí o Kristu, odpověděl: 50 let jsem se zabýval studiem červů
a neměl jsem času o Kristu přemýšleti. — FilasafHáckel, modla
a prorok moderních lidí, smll se církvi pro článek o neposkvr
něném početí Panny Marie, ale nevěděl, čemu článek ten učí.
Háckel také líčil katolíka jako člověka, který se domnívá, že
plnění náboženských povinností katolického křesťana spočívá
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v klanění se starým šatům (relikviím) a voskovým f gurám a
v bezmyšlenkovitém opakování mší a růženců! — Když 'zname
nitý francouzský přírodozpytec a zároveň politik Dominik Fri.
Arago (1- 1853) umíral, prosili ho jeho příbuzní, aby též na život
posmrtný se připravil. Jakou dostali odpověd? Arago pravil:
» ivot posmrtný je mi neznámou zemí, tím jsem se po celý svůj
život neobtral.:
Proto již právem pravil .tv. Cyrill Alexandrinský: »Surovýa
nevzdělaný duch chlubí se svou nevěrou, nemůže-li něčeho po—
chopiti, a zavrhuje jako blud to, čeho nezná; tak se pojí krajní
nevědomost s bezměrnou pýchouic
III.

Nenávist proti církvi a nevěru pochopíme, vzpomeneme-li
že Kristus Pán své cirkvi a kněžím nenávist světa předpověděl.
Nebyla by církví pravou, církví Kristovou, kdyby nebyla proná—
sledována. »Nenávidí—livás svět, vězte, že mne prve než vásvne
návisti měl. Kdybyste byli ze světa, miloval by svět, co jeho
jest, ale že nejste ze světa, nýbrž já ze světa vyvolil jsem vás,
proto vás svět nenávidí. Pamatujte na mou řeč, kterou jsem já
mluvil vám: Není služebník nad mistra ani sluha nad pána svého.
Jestliže se mně protivili, i vámť se protiviti budou: ]an15.
18—20. — »V sliromážděních svých budou vás bičovati a před
vladaře a krále vodění budete pro mne na svědectví jim a po
hanům: Mat. 10, 17—18. — »Ven ze škol vyženou vás, ano
přichází hodina, že každý, kdož vás zabije, domnívati se bude,
že by tím službu Bohu prokazoval: jan 16, 2. ——»Blahoslaveni
budete, když vám budou zlořečiti, protivenství činiti a mluvití

všecko zlé lhouce pro mne: radujte se a veselte se, nebo od
plata vaše hojná jest v nebesícbc Mat. 5,11—12. Tak určitě, tak
jasně předpověděl Kristus Pán své církvi její budoucnosti
Ale právě protivenství a nenávist jsou církvi dobrodiním.
I Montesquieu. o němž se nemůže říci, že by církvi byl pří
znivým, uznal: »B'aho náboženství jest rozdílné od blaha svět
ských říší. Ponižování církve, její rozptýlení, boření chrámů,
utrpení mučedníků jsou dobou její slávy, a když se zdá světu,
že církev vítězí zde na zemi, tu obyčejně nadcházl čas její po
rážky a úpadkuc A tento muž vlastně jen opakoval to, co již
sv. Hilarius ("r 367) biskup a učitel církevní, tvrdil: »Církev má
tu zvláštnost: je-li urážena — vítězí; je-li obviňwána — získává
přívržence; je-li opuštěna — neklesá.
jako sto/hid voda zahnivá, tak i klid by cirkvi škodil; její
představení by zpohodlněli, život věřících by klesal. Proto ví Bůh
dobře, co činí, dopouští-li na církev svou protivenství a bouře.
Bouřety však nepřevrhnou lodičky Petrovy. Svobodomyslný spiso
vatel Karel jentsclz čekal 25 let na zkázu církve, oni sjinými pra
coval a přece vyznal (v časopise »Zukunftc): »My jsme stavením
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církve právě tak málo otřásli. jako malé děti otřesou mohutným
chrámem, škrabají-li svými kapesními nožíky na balvanu někte—
rého z jeho pilířů.:
*

.

*

Proto neklesejme na mysli, vidouce zuřivý boj proti církvi
za našich časů vedený, neděsme a nelekejme se o její budou
cnost. Zuří-li mor, hledá každý ochranné prostředky proti němu;
i my hledejme po příkladu moudrých lidí ochranné prostředky
proti moru nenávisti k církvi. Známe příčiny této moderní na
kažlivé nemoci, varujme se jich, očíštěme od nich své srdce. Va—
rujme se všech vášní, zejména tělesné žádostivosti, pýchy a cti
žádosti, touhy po cizím majetku, které nevěře a nenávisti proti
církvi dvéře dokořán otvírají. Pečujme oto, abychom své vě
domostí náboženské rozhojňovali. Navštěvujme kázání, čtěme pot
učné a obranné knihy náboženské; nebudiž nám líto nějaký peníz
na ně obětovaťi. Dávejme svým bezúhonným životem dobrý pří
klad, naby ten, kdo z nepřátelské strany jest, neměl příležitost
co zlého o nás mluviti.: Tit. 2, 8.
Budeme-li my se své strany činiti co naší povinností jest, i Bůh
jistě učiní, co církvi prospívá a nebude nám třeba báti se o bu
doucnost její: brány pekelné ji nepřemohou. Amen.
R. S.

Na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla.
Kterak Duch svatý působí v církvi Páně stále.
»Télo a krev nezjevily tobě, ale Otec
můj, kterýž jest v nebesích.
Mat. 16, 17.

Vídouce lidé nevídané skutky Pána Ježíše, a znamenajíce
neslýchané divy, jež činil na živých i zemřelých, v přírodě na
zemi i nebi, všichni lidé spatřovali v něm muže od Boha zvláště
poslaného; ale jen Petr jménem svých spolubratří prohlásil slav
nostně, že Pána Ježíše uznává jakožto Syna Boha živého. A proto
také uslyšel v odvetu od téhož božského Mistra svého: »Blahosla
vený jsi, Simone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě
(toho), ale Otec můj, kterýž jest v nebesích. < A k tomu přidal
Spasitel i vyznamenání, jakého se dotud žádnému smrtelníku ne
dostalo, že prohlásil jej za ská/u, čili za nerozborný základ krá
lovství svého, církve, na zemi. proti němuž i samy brány čili
mocnosti pekelné marně bojovati budou.
Dvanáct apoštolů jako sloupů církve své vyvolil, a všem
nakázal před svým viditelným odchodem z tohoto světa: »jdouce,

učte všechny národy...

učíce je zachovávati všecko, což jsem

koli přikázal vámla Mat. 28, 19. Ale jen Petrovi řekl: »Na (tobě
mz) te' skále vzdá/dm církev svou! A tobě dám klíče království
nebeského,<< abys mohl nebe otvírati i zavírati; čili svrchovanou
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vládu v církvi mé na zemi konati. Jedině Petrovi prohlásil také
Pán: >]á jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá; a ty někdy
obrátě se, potvrzuj bratří svých./c Luk. 22, 32.
A svatý Petr konal věrně úřad svůj jakožto kníže i náčel
ník ostatních apoštolů i církve celé, až do dnešního dne, L. P.
67. po Kristovu narození, kdy i život svůj obětoval pro božského
Mistra svého, a sice na kříži, ale hlavou k zemí, z pokory, ne—
chtěje umříti jako Pán.
Dnešního dne vydechl apoštolskou duši svou pro Krista
i jiný kníže apoštolů, svatý Pavel, od Pána samého k úřadu zá—
zračně povolaný právětehdy, kdy se chystal jako zarytý fariseus
a nepřítel všeho jména křesťanského v Damašku křesťany zjímati
a ku potrestání do jerusalema odvléci. Ze zuřivého Šavla stal se
apoštol národů, jenž nekonečný řetěz utrpení pro Krista vy
trpěl, až konečně jakožto měšťan římský sklonil hlavu svou pod

meč katův.
Kdo dodal Petrovi tolik důvtipu, že on, neučený rybář, mohl
se státi tlumočníkem nejvznešenějšich pravd božích? Kdo dodal
jemu nyní odvahy, jenž byl dříve hlasu pouhé děvečky božského
Mistra zapřel? Kdo přetvořil srdce Pavlovo, hněvem a pomsty—
chtivostí planoucí, v srdce láskyplné, takže »všechněm učiněn jest
vším, aby všechny ku spasení přivedlř<<I Kor. 9, 22.

Duch svatý způsobil tak v duších i knížat apoštolů, i v srdcích
všech ostatních, že neváhali pro Krista všeho se zříci, všecko
podstoupiti, ničeho se nelekati!
Duch svatý rozum apoštolů světlem svým osvěcoval, takže
všemu učení Páně porozuměli a na všecko se rozpomenuli, cokoliv
byl přikázal jim. Duch svatý jim seslaný dodal jim odvahy i síly,
aby pro božského Mistra i nejtěžších věcí podnikali. Duch svatý
udělil jim také dary jazyků, dar díkůčinění i jinémilosti, pomocí
jichž by tvrdé šíje pyšných židů i rozmařilých pohanů spíše pod
jho Paně sklánělil
A co Bůh činil v církvi prvotní, za vedení samých apo—
štolů, od Krista Pána přímo vyvolených, to působí Duch svatý
rozličným způsobem v církvi až dosud, a sice trojím způsobem,
an ji:
1. posud učí ;

2. posud posoěcuje; a
3. posud spravuje i řídí.

Pojednání.
1. Pravím, že Duch svatý církev Páně, na Petrovi vzdělanou,
jedině pravou, katolickou posud učí
Měla-li církev Páně úkolu svému vyhověti, a učení jeho ne
porušené hlásati všem lidem a po všechny časy, bylo jí třeba stá
lého učitele, jenž by ji ve všech zemích, při různých poměrech,
při podivuhodných snahách rozličných lidí stále poučoval i upo
zorňoval, co že právě s učením božského Mistra dle pravdy se
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shoduje, a co nikoliv, aby do bludů neupadla, a od bran či moc—
ností pekelných přemožena nebyla.
0 takovéhoto vševědoucího a všudypřítomného učitele
církvi své Kristus Pán se také postaral. když jí slíbil přispění
třetí božské osoby, Ducha svatého, řka: »Utěšitel pak, Duch svatý,
kteréhož pošle Otec ve jménu mém, tent vás naučí všem věcem.
a připomene vám všecka, cožkoli jsem mluvil vám; ]an 14, 26;
a Otec dá várn »Utěšitele, Ducha pravdy, aby s vámi zůstával —
(po všechny časy, až) na věky-. Jan 14, 17.
Po slavném nanebevstoupení Páně a zázračném seslání Ducha
svatého na svět, jest týž Duch svatý tedy církvi učitelem, jenž ji
učí veškeré pravdě, připomíná jí výroky Páně, a udílí jí pravého
porozumění jím. Osvěcuje ji, aby v případech záhadných bludy od
pravdy odlišovala, učení Páně neporušené zachovala, čili neomylně
je vyložila. A tak má činiti a bude činiti až do skonání světa,
poněvadž také církev Páně má ten úkol, aby všechny lidi všech
časů a na všech místech cestou neklamnou k Bohu a ku spa
sení vedla.
Duch svatý řídí tedy sbor biskupů jakožto dědiců svatých
apoštolu se sv. Petrem v čele. anebo dle potřeby i dědice sva—
tého Petra samotného, když některé učení církve jakožto nejvyšší
učitel v ní vykládá, aby výklady ty byly bludů prosté, čili ne
omylně; a věřícím udílí způsobilosti, by naučení těch pochopo
vali a jimi se řídili.
,
jaká to útěcha pro katolíka, an jest jist, že církev jeho,
Duchem svatým, Duchem pravdy vedená, nemůže ničemu klam
nému učitil Proto necht jen nám lidé bohaprázdní církev naši
svatou katolickou tupí, že prý učí všelikým pověrám :: výmyslům
lidským: my víme, že z lidí takových nemluvn Duch pravdy, ale
uuc'n lháře od počátku, jenž též prvým rodičům zlovolně namlou—
val: »Nikoli, nezemřete (budete-li jísti ovoce, jehož požívati vám
Bůh zakázal! Učinil on tak jen proto, že ví), v kterýkoli den bu—
dete jísti z něho. (že) otevrou se oči vaše, a budete —-jako óolzově!a
I Mojž. 3, 4., 5
zůstávejme jen věrni neomylnému učení Páně, jakje církev
Páně ústy sluhů svých hlásá s kazatelny, ve zpovědnici, ve ško
láchi v dobrých knihách; a víra taková zachová nás ve spokoje
nosti i při mnohém utrpení, a potěší nás i na lůžku smrtelném,
když budeme samým sobě moci dle pravdy říci: Vždyť jsem byl
věrným dítkem církve katolické, věřil i činil jsem dle návodu

jejího; kterak by mne nyní opustil Pán, jenž apoštolům prohlásil:
»Kdo vás slyší, mne slyšířc Luk. 10, 16.
2. Pravím dále, že Duch svatý církev Páně posud netoliko
poučuje, ale i posvčcuje.
V příčině této krásně praví svatý Augustin: >Č'm jest duše
lidská tělu, tím jest Duch svatý tajemnému tělu církve Páně.
A co činí duše v těle svém?
Duše celé tělo své vyplňuje, dává mu život, působí ve všech

údech jeho. A podobně i Duch svatý, všudypřítomný, celé tajemné
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tělo církve naplňuje. života nadpřirozeného mu udílí, aivkaždém
údu jeho působí. Udílí Duch svatý milostí svých i nekřesťanům
a nekatolíkům, ježto by jinak nikdo z nich ku spasení přijíti ne—
mohl ; ale měrou zvláštní udílí milostí svých upřímným katolíkům.
[ udílí z milosti a zásluh, jež Kristus Pán skrze život i smrt svou
pro nás pozemčany vůbec vyzískal. a tak duše lidské ospravedl—
ňuje i posvěcuje Osvěcuje dědice svatých apoštolů až do skonání
světa, aby pravé učení Páně poznávali i hlásali; a dává věřícím
způsobilosti, aby dle učení apoštolského život svůj zařizovali, a tak
opravdu dobrými a svatými se stali.
Duch svatý církev Páně posvěcuje, ale hlavně jakožto mzlost
posvěcují'cz, jež do duší lidských vstupuje při uáz'le'm' sedmi svá

tostí, od Krista Pána ustanovených.
á) Pro hřích po prarodičích zděděný přichází každý člověk ja—
kožto syn hněvu na tento svět; ale na křtu svatém bývá člověk
veškeré nečistoty hříchu zbaven, v pravdě očištěn i posvěcen,
i dítkem samého Boha a spoludědicem Kristovým učiněn. jakožto
závdavek této důstojnosti nevýslovné vlévá Duch svatý do duše
pokřtěného tři božské ctnosti: víru, naději a lásku.
.
b) Avšak ač člověk takto byl na křtu svatém povýšen, nebyl
přece slabostí i křehkostí svých lidských zbaven, a jest mu při
nich podstupovati časté i kruté boje i proti vrozeným žádostem
očí, těla a pýchy života: i proti lákání bohaprázdného světa,
i proti nástrahám zpyšnělého anděla, jenž v málomocném vzteku
proti Bohu obchází jako lev řvoucí, hledaje. koho by Bohu uchvá—
til a sám sobě do propasti přivedl, 1. Petr 5, 8. Duch svatý proti
těmto přečetným nepřátelům dodává síly, vytrvalosti i vhodných
zbraní katolíkům ve svátosti biřmování, a zabezpečuje jim svých
milostí pomocných dar sedmerý.
:) jestli jsme se nicméně dali oklamati, anebo i svévolně
Bohu jsme se zprotivili, ana cestu spásy upřímně chceme se vrá—
titi: Duch svatý vrací nám ve svátosti pokání roucho svatební,
ztracené nebo pokálené roucho svatosti a spravedlno=ti, ježto on
sám jest »oápuštěm' všech hříchů: (Postcom. Fer. III. Pentec.).
Jménem jeho, které po svém vzkříšení Pán na apoštoly dechl,
odpouštějí biskupové a kněží hříchy, jan 20, 23; a ze zásluh
Ježíše Krista odnímá Duch svatý kajícím hříšníkům jich duchovní
malomocenství, a zase spravedlivými je činí.
d) jako tělo lidské potřebuje k udržení sil svých pokrmů
a nápoje: tak duchovního pokrmu i nápoje potřebuje i duše člo
věka; a toho se jí dostává v přijímání nejsvětější svátostí oltářní,
kterou »Posvětitel. všemohoucí a věčný Bůh byl za obět pro nás
posvětila (»Veni Sanctiňcetorc při obětování) při mši svaté.
e) Pro umírající. jimž nejrozhodnější chvíle nastává, v které
o celé jich věčnosti rozhodnuto bude, má Duch svatý pro roz—
množení pomocí svých svátost ýos/edm'lzopomazání.
pro dva zvláště obtížné, a s velikým odpovídáním spo
jené stavy, pro stav kněžský a stav manželský udílí svátosti svě
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cenz' kněžstva a stavu manželského, aby lidé v těch stavech žijící
obtížnému povolání svému dostáti mohli.
'
Takto Duch svatý Pána ježíše oslavuje, an církev poučuje
a posvěcuje; z jeho bere a udílí. jan 16, 14 Z otevřeného boku
Páně prýští se svátosti. bez nichž není do života pravého příchodu
(Homilia in festo SS. Sanguinis 1. julii); a Duch svatý jest nevi
ditelným jich rozdavatelem, a posvětitelem církve celé i každé duše
v ní věrně žijící zvlášť.

Proto také v církvi katolické žilo vždy a žije posud veliké
množství duší, jež se vyznamenaly jakožto hrdinní mučedníci,
anebo nepřemožení vyznavači, nebo jako Bohu zasvěcení panicové
i panny; kteří jako andělé žili a ve všem ženicha duší svých 5 ocho
tou následují.
dekujmež Bohu, Duchu svatému, že církev Páně poučuje
i posvěcuje; a užívejme sami milostí jeho měrou nejhojnější!
3. Duch svatý ale církev Fáně netoliko učí a posvěcuje: on
ji ale také i stále spravuje i řídí, a tak po všechna staletí, a
činiti tak bude až do skonání světa, aby ji dle přípovědi Páně
brány pekelné nepřemohly na věky!
a) Papež, biskupové a jim podřízeni kněží jsou jen viditel
nými nástroji Due/za svaté/zo neviditelné/zo. Ti nemají moci své
od lidí, ale od Boha, jenž je skrze zvláštní svěcení do řad svých
zvláštních sluhů povolal._ Duch svatý uvádí jich do jich úřadů,
posvěcuje je, a udílí jim nebeské plnomoci pro spásu lidí. Proto
také prohlásil svatý Pavel shromážděnému duchovenstvu v Miletu:
»Buďtež bedliví sebe i všeho stáda (věřících), v němžto Duch svazjý
ustanovil va's biskupy, abyste spravovali církev boží, kteréž dobyl
svou krví,<<Skut. apošt. 20, 28. Proto také apoštolé Páně usne
sení své na prvém sněmu vjerusalemě oznámili věřícímpamátnými
slovy: » Viděla se zajisté Duc/zu svatému i nám, žádného na vás
břemene nevzkládati,c Skut. ap. 15, 28; totiž obřízky starozákonné
vám neukládati.
jako nevidíme duší lidských, tak nevidíme také, kterak Duch
svatý na ně působí; ale pozorujeme působení to ze skutků, jež
duše lidské, Duchem svatým řízené, konají.
jako vítr pohání mračna: tak pohání Duch svatý papeže,
biskupy i kněze, aby učení Páně neporušené hlásali. Ba v dobách
závažných udává jim i co a jak by měli mluvxti, idle přípovědi
Páně: »Když pak vás vydají (na soudy pro mne), nepřemýšlejte,
kterak a co byste mluvili. Dánot bude vám v tu hodinu, co byste
mluvili; nebo nejste vy to, kteříž mluvíte, ale Duch Otce vašeho,
jenž mluví ve vás,: Mat. 10, 19, 20. Duch svatý mluvívá tedy
ústy svých sluhů, aby pohnuli srdci lidskými. Podobně jako dal
mluviti apoštolům již o letnicích, udílí mluviti sluhům svým posud,
kde se toho potřeba ukazuje.
b) Duch svatý řídí a spravuje dědice svatých apoštolů tak,
aby ani brány či mocnosti pekelne' cirkve Pa'ně přemoci nemohly,
Mat. 16, 18, a zůstávati bude tak s církví až na věky, Jan 14, 17.
Proto také znamenáme z dějin církevních, že kdykoli nastaly

—519—
církvi těžké doby, Duch svatý také mimořádným způsobem po
staral se o nápravu.
Tak proti arianům, kteříž měli Pána ]ežíše za pouhého člo
věka, a podporováni jsouce přízní císařů, nesčíslných škod církvi
činili. a ji do svých bludů zavléci usilovali, povolal Duch svatý
neohroženého bojovníka za pravou, neporušenou víru Kristovu,
velikého učitele církve sv. Athanasia, arcibiskupa alexandrij—
ského.
Proti nemravným hubitelům církve v jižní Francii albzlgen
ským povolal Duch svatý sv. Dominika. aby je se svou bratí skrze
svou pokoru, zdrželivost i horlivost k Bohu“ zpět obrátil.
Proti rozmařilostz'v církvi povolal Duch svatý sv. Františka
Serafinského, jenž svou dobrovolnou chudobou a neobmezenou
poslušností mysli nesčíslných pobloudilců ku pokání přivedl.
Proti neslýchanému hanobení církve a zřízení jejího, jehož
podjali se mravní spustlík, odpadlý kněz i mnich Martin Luther
a jiní jemu podobní, postavil Duch sv. neúmorného světce Ignáce
z Loyoly, jenž se svou přečetnou a velice vzdělanou i mravně
bezúhonnou bratí postavil protestantství přemocnou hráz, a nesčí
slný počet duší svedených s Bohem i s církví opět usmířil.
Když první náčelník církve swg? Petr byl z; žaláři ukován
a vojensky střežen, poslal Bůh anděla svého, jenž ho ze žaláře
zázračně vysvobodil, a všechno očekávání lidu židovského zmařil,
Skutk. ap 12, 1—11.
Když zpyšnělý Korsikán, císař Napoleon I., chtěl si moc pa
pežskou podrobiti, a ku svým ctižádostivým účelům jí zneužití,
a proto od sužovaného papeže Pia do klatby dán jest, posmíval
se klatbě tě a řekl: »Proto mým vojákům pušky z rukou ne
vypadnoulc Ale vypadly! Brzo potom vydal se se statisícovou
armádou na RusI kde vojákům na stálém postupu proti ustupu
jícím a vše za sebou ničícím Rusům v hrozných mrazech a pak
v kruté bitvě zbraně skutečně z rukou vypadly, takže Napoleon
sám v přestrojení polského žida protivníkům svým s málo věr
nými unikl! Později papež Pius po kolikaletém žaláři v moci
francouzské s nevídanou slávou uveden jest zpět do sídla svého
v Římě, kdežto protivník jeho, moci císařské bídně zbavený,
zemřel daleko od své vlasti, ve vyhnanství na ostrovu v Atlan
tickém oceánu!
Ba, co všechno změnilo se na světě během devatenácti kře
sťanských století! Povstaly říše nové, a dávno zase zašly! Vy
stoupili na dějiště světové noví panovníci a založili slavné rody;
ale o přemnohých z nich dávno již nikdo ani nemluví! ]en církev
na Petrovi, jako na skále postavená, stojí pevně, nerozborně; brány
pekelné se vším vztekem, se vší lstivostí svou ji nepokořily, a
také nikdy nepokoří. >Nebe i země pominou, ale slova má nepo
minou,c pravil Všemohoucí, Luk. 21, 38; a tentýž také pravil:
»Ty jsi Petr (skála), a na té skále vzdělám církev svou, a brány
pekelné ji nepřemohouh
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.c) Avšak slíbil-lí Spasitel, že církev jeho jakožto releh až do
skonání světa trvati bude pod jeho všemohoucí ochranou a za
vedení Ducha svatého. nes/žbz'ltím žádné zemi, žádne'r'íšz', žádné
mu národu a také žádnému jednotlivci. že by ani snad. jednou hu
církvi byvše jakožto ondové hu tělu připojeni, nemohli od církve
zase odpadnouti a zahynouti /
'
I měla církev během věků věru mnohé citelné ztráty mezi
národy. Tak v Africe. kde horo-vali sv. Athana'š a sv. Augustín,
kde vzkvétaly překrásné štěpnice církve Kristovy, vládne dnes po
většině Mohamedánl Ba. pro nevěru a nemravnost pod vládu půl
měsíce dostaly se i požehnané kraje, hde sa'm Kristus Pán za
svého pozemského života byl působil a za spásu naši přebolestnou

smrt podstoupil!
Že církev bránila nemravnému

životu, krále _?z'udřz'ehaV111..

odtržena jest celá jeho říše od církve. Spustlý Luther se svými
druhy skoro půl Evropy odvrátili od pravé církve Páně.!
Ale církev katolická podobá se zdravému stromu, na němž
ukazují se sice také někdy některé větve uschlé. Avšak byly-li
tyto odříznuty, aby za palivo sloužily, strom očištěný pak opět
znovu vzkvétá a nové ovoce přináší! Církev katolická, ztrativši
některé větve uschlé, vždy dále roste a se vzmáhá, a zase míroa'y
nové v cizích zemích do lůna svého přijímá a ku spasení vede. ji
ani nátisky zevnitřní, ani nepřátelé vnitřní. ba ani brány pekelné
věru nepřemohly a nikdy nepřemohoul Působení Ducha svatého
jest v ní patrno; kdyby jeho ochrany neměla, dávno by byla mu

sila, jaho každé jiné dílo lidské, zahynouti.
Jestliže ale i celé říše i celé národy mohou se tedy od církve
odtrhnouti a se spasením na věčnosti se minouti: kterak by si
mohl teprv dělati jistotu kterýkoli jednotlivec, že spasen bude?
Mohl—lii sám apoštol národů napsati: »Ničeho sobě povědom
nejsem (čím bych se byl provinil); ale tím ještě nejsem osprave—
dlněn, nebo kdo mne soudí, Pán jest,“ [. Kor. 4, 4; nosíme-li
poklad svůj, ctnost svou. toliko v nádobách hliněných, II. Kor. 4, 7,
snadno porušitelných; zavržen-li byl dříve od Boha za krále vy
volený Saul, a odpadl-Ii k modlám žen svých i sestaralý již pře
moudrý Salomoun : kdo může bezpečně říci, že jest u Boha ospra
vedlněn a že má spasení zabezpečeno již proto, že jest snad ka—

tolíkem?
d) Ač ale nevíme, jaký bude poslední konec náš, a Bůh
přemoudrý nám toho tají: přece můžeme aspoň poněkud
souditi, zdali v milosti Ducha svatého až do konce v_j/trváme,
čili m'a!
Spasitel tvrdí: Každý strom dobrý ovoce dobré nese: zlý pak
strom zlé ovoce nese,- Mat. 7, 17.
Kdo dle toho shání se rád po světských rozkoších a rado
vánkách; lehkomyslně povinnosti své k Bohu zanedbává; bližních
svých nemiluje; jazyka svého v uzdu nebere: ten může si asi málo
práva dělati na milosti Ducha svatého; anebo láska Boží rozlíta jest
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v srdcích našich skrze Ducha svatého. kterýž dán jest nám,:
ím 5, 5, abychom s milostmi jeho spolupůsobili.
Kdo však povinnosti své k Bohu i k bližním i k samému
sobě se vší pečlivostí koná, a Ducha svatého za jeho milosti
vroucně prosí, i s nimi také spolupůsobí: toho dobrý Bůh ne
z povinnosti, ale z milosti a lásky neskonale' dojista neopustí ani
v životě ani při smrti!
*

*

ó jak láskyplně postaral se o nás Spasitel, že po svém od
chodu ze světa seslal nám Ducha svatého, aby on nás milostmi
svými zahrnoval, v nevědomostech poučoval, při slabostech sílil,
skrze milosti posvěcující nás posvěcoval, a vedení církve svěřil,
v které chtěl pro blaho člověčenstva působiti až do skonání světa!
0 prosme vroucně téhož Ducha svatého, aby se stal po
mocníkem naším na cestě spasení; a kdybychom přece měli se
mu někdy nevděčnými státi, aby nás zde na světě trestal, ale po
smrti ušetřil!
přijď! ó přijď, ó Duše svatý, a uděl nám všem hojnost
potřebných milosti, abychom po bojích i utrpeních v tomto slza
vém údolí za vedení a po příkladu svatých apoštolů posléze ja
kožto vítězové nad smrtí, tělem, světem i ďáblem ve slávu tvou
vejíti, a Boha trojjediného s celým přeblaženým dvorstvem nebe
ským spolu věčně oslavovati mohli. Amen.

Neděle lV. po sv. Duchu.
Navštívení Panny Marie.
Tři jsou zejména věci, kterým z dnešního evangelia učiti
se můžeme :
1. Maria odešla s chvátáním,
2. pozdravila Alžbětu,
3. velebila Hospodina.

Povstavši Maria odešla s chvátáním na
hory do města ]udova. Luk. 1, 39.

Nebylo, nejmilejší, na světě vzácnějšího a utěšenějšího shle
dání a navštívení nad to, které nám dnešní sváteční evangelium
popisuje. Uvážíme-li jen osoby návštěvy té súčastněné, musíme
jim přiznati přednost přede všemi ostatními. Jsou to dvě zbožné
ženy, dvě převzácné matky; spojuje je nejen příbuzenství, ale
i vroucí láska a oddanost k Bohu. Čistá a neposkvrněné. snou
benka Ioseíova, o níž krásně praví píseň :

Kdyby nebe, země tě chválíly,
ještě by tě hodně neuctily;
Panna Maria, kterou přede všemi svatými a andlěy blaho
slaviti máme, navštěvuje sv. Alžbětu, matku sv. Jana Křtitele,
Rádce duchovní.
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nad něhož nepovstal větší mezi syny ženskými. Matka Syna bo
žího navštěvuje matku předchůdce Páně. vyšší snižuje se k nižší,
paní k služebníci, milosti plná k ženě hříchu prvotnímu podro—
bené. Toto vše uvažujíce, chápeme pozdravení sv. Alžběty: »Po—
žehnaná ty mezi ženami!- Chápeme však též její podivení. které
se jevilo ve slovech: »Odkud mi to, že matka Pána mého
přišla ke mně? !.
Uvážíme-li čas návštěvy té: jest to rozhraní Starého a No
vého Zákona, kdy berla od ]udy již byla odňata a lid israelsky'
pod vládou cizince, Idumejce Heroda; letotýhodny Danielovy
byly již naplněny; v době té toužil národ židovský po 'Vykupi
teli; po celé rozsáhlé říši římské nadešel mír a pokoj; veškeren
svět spojen byl pod jedním žezlem, pod vládou římského císaře.
To jistě byla doba, »kdy měl přijiti ten, kterýž měl poslán býti
jenž bude očekáváním národůc.
A do té důležité doby spadá návštěva Panny Marie u tety:
Alžběty.
Papež Urban VI. zavedl v církxi svátek Navštívení Panny
Marie; záleželo mu mnoho na tom, aby věřící obrazem, jež
dnešní sv. evangelium před oči jejich staví, k dobrému povzbu
zeni, povzneseni a nadšeni byli. Tři jsou zejména věci, kterým se
z dnešního evangelia učiti můžeme:
]. Maria odešla s chvátáním k Alžbětě,
2. pozdravila ji a
3. velebila Boha.
P o j e d n á n í.
I.

Panna Maria odešla : chvátáním z Nazaretu. — A proč
opustila tiché ústraní nazaretské, v němž žila pracujíc a Bohu
sloužícř Co urychlovalo její kroky? Na otázku tu odpovídají nám
sv. otcové: Maria se vydala na dalekou, skoro tři dny trvající
cestu, aby svou radost sdělila se svou příbuznou. Ke komu měla
se obrátiti? Kde by nalezla srdce sdílné? Rodiče její již odebrali
se z tohoto světa; snoubenci ]osefovi z pokory a panenské sty
dlivosti tajemství vyjeviti nechtěla. Sousedům nedůvěřovala, jistě
by ji podezřívali z pýchy, marnivosti, ješitnosti a domýšlivosti,
ba snad by ji obžalovali, že se rouhá Bohu. —
Komu tedy svěřiti se měla s tím, co od anděla slyšela:
»Nalezla jsi milost u Boha. Aj, počneš v životě a porodíš syna
a nazveš jméno jeho ježíš. Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího
slouti bude a da' jemu Pán Bůh stolici Davida, otce jeho, a kra—
lovati bude v domě ]akubově na věky a království jeho nebude
konce . . . Duch svatý sstoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní
tobě; a protož i co se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn _
boží.: Komu jinému toto hluboké tajemství mohla svěřiti,než své
příbuzné Alžbětě. Proto odešla k ní s cbvátáním. Než Alžběta
byla již osvícena Duchem sv., byla již zpravena o důstojnosti,
k níž Marie vyvolena byla; proto klade se uctivě a laskavě v její
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náručí a pozdravuje ji významně: »Požehnaná ty mezi ženami a
požehnaný plod života tvéholc
Panna Maria zvěděla též od anděla, že i sv. Alžběta bude
míti synáčka. »Aj, Alžběta příbuzná tvá, i ona počala syna vsta
robě své, a tento jest jí šestý měsíc, kteráž slove neplodná;nebot
nebude nemožné u Boha nižádné slovo.: Bezdětnost, neplodnost
stíhal Starý Zákon kletbou; pro bezdětnost, neplodnost svou
Alžběta se rmoutila. Nyní však zrušena"jest příčina zármutku.
Proto spěchá Panna Maria k tetě své, aby jí upřímně blahopřála
ke štěstí, jehož se jí narozením slíbeného synáčka dostati mělo,
aby jí v těžké hodince jeí posloužila a celý dům Zachariášův
svou přítomností posvětila.
Takový má býti účel každé návštěvy. Máme bližního potě
šiti, jemu dle možnosti pomoci, na jeho radosti i žalosti podíl
bráti, jej svou přítomností posvěcovati. Konáme-li návštěvy s tě
mito úmysly, dáváme pravou lásku k bližnímu na jevo, a uka
zujeme, že nemilujeme pouze »slovem a jazykem, ale skutkem a
pravdou.<< A v tomto duchu učiněné návštěvy jsou skutky bohu
libými, skutky lásky k bližnímu a proto záslužnými. K tomu vy
bízí nás sv. Pavel pravě: >Radujte se s radujícími, plačte
s plačícímic Řím. 12, 15, a'sv. jakub 1, 27 hlásá: »Náboženství
čisté a neposkvrněné u Boha a Otce toto jest: Navštěvovatz' si
rotky a vdovy v souženích jejich.: Naše přísloví krásně poučuje:
»Sdělený bol, bolu půl; sdělená radost, dvojí radost.: Ajiné pří
sloví dí: »Pravý přítel v neštěstí se poznává.<
Avšak jak mnoho jest návštěv. při nichž jenom celý svět se
přemílá a posuzuje, při nichž na živých a mrtvých ani vlasu do
brého se nenechává! Jak mnoho jest návštěv, při nichž mnohé
hříchy se páší a kde o hřlších úrady se konají! Když ale bylo
by třeba opuštěnému příbuznému pomoci, jej v zármutku nebe
skou útěchou potěšiti, na jeho duševní rány balsám soucitu a
vřelé účasti nalíti, nemocného, je-li v těžké nemoci, upozorněním
na jeho křesťanskou povinnost posvětiti, hrob mrtvého na hřbi
tově navštívíti a za v Pánu zesnulého se pomodliti — tu se
mnohý této obtížné návštěvě vyhýbá zdaleka a rád tuto po
vinnost příbuzenské neb přátelské lásky jinému přenechává!
II.

Panna Maria pozdravila Alžbětu. jak došla cíle svého, jak
vstoupila do domu Zachariášova, ozdravila asi slovy tehdáž ob
vyklými: »Pokoj tobělc Není-liž o poučením pro nás, že i my
máme druh druha pozdravovati? Maria, vzor dokonalosti, po
zdravuje; nemáme-liž ji i v tom následovatiř Maria, naše matka,
pozdravuje. nemáme-liž my, děti její, totéž činiti? l Pán ježíš,
kdykoliv se s učeníky svými na nějaký čas rozloučil a pak
s nimi opět se sešel, vždy je přívětivě pozdravil. Po příkladu Spa
sitelově i spisovatelé všech listů novozákonných neopomenuli
nikdy ve svých epištolách věřící srdečně pozdraviti. »Milostva'rn
*
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a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Kristal: Efes. 1,
2; »pozdravte všech bratří- 1. Thes. 5, 26; »pozdravujte se ve—
spolek políbením svatým: I. Petr. 5, 14 a podobně pozdravují a
k pozdravení napomínají. Sv. Pavel překrásně napsal: »Láskou
bratrskou vespolek se milujte, uctivostí vespolek se předcházejtel.
Řím. 12,10.
A dle těchto napomenutí křesťané v prvních dobách schá
zejíce se k bohoslužbě vzájemně se pozdravovali a i bratrsky ob—
jímali. Kněz při mši sv. do dneška dává věřícím pozdravení: »Pán
s vámi lc , před kázáním i po něm pozdravuje shromážděnou osadu
křesťanskou: >Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Na dvě věci sluší upozorniti, mluvíme-li o pozdravování.
Pozdrav má býti projevem nejen úcty, ale i lásky. Lásku máme
míti ke všem lidem, a proto pozdravení nemáme nikomu odpí
rati. »Milujete-li toliko ty, kteří vás miluji, jakou odplatu míti
budete? Zdaliž i publikáni toho nečiní? A budete-li pozdravovati
tolika bratří svých, ca více činíte) Zdaliž i pohané toho nečiní).
Mat. 5, 46—47. Tato slova božského Spasitele jsou jasná a ne
potřebují dlouhého výkladu. A zcela v duchu toho napomenutí
prostě a upřímně dí naše národní _píseň, z níž vane staročeská
dobromyslnost: Hněvej ty se na mne atd.
_ I při hněvu aspoň zevnější úctu zachovat a pozdravem uctít
se navzájem. Jest zdvořilá úcta ta nejmenší mince lásky, s kterou
šetřit nemáme.

A proto, nejmilejší, pozdravujme každého,itoho, kdo se snad
na nás hněvá; ukažme tímto způsobem i nepřátelům svou lásku;
tat zajisté »přikry'vá množství hříchů < 1. Petr. 4, 8
Druhé jest, abychom po pozdravení se příliš nesháněli, aby

chom nebyli ctižádostivými. Víte, jak byli odpornými Spasiteli
lidé toho druhu, a jak varoval učedníky své před těmi, kteří
»mz'lujz'přední místa při hostinách a první stolice ve školách a
pozdravova'm' venku na ulicích.: Mat. 23, 6—7. Člověk ctižádo
stivý je každému protivný a každý se mu rád vyhne.
Ač o Panně Marii zpíváme:
Ty jsi u Boha ta nejprvnější,
tobě čest a chválu nejpřednější
andělé a svatí vzdávají,
královnou tebe nazývají,
přece ona sama v nestihlé pokoře pozdravila Alžbětu dříve, než
Alžběta mohla ji uvítati. Nečekejme tedy ctižádostivé a pyšně na
pozdrav, nevztyčujme hrdě hlav svých, vždyt vlásku se nenadýmác,
ale každému za vlídné a laskavé pozdravení vlídně a laskavě po—
děkujme.
Ill.

Panna Maria velebila Balm: »Velebí duše má Hospodina
a zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli mémlc

A hned udala pří
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činu své vděčné modlitby chvály: »Nebo veliké věci učinil mi
ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeholc
Rcete sami: Který tvor jsa si vědom nejvyššího povolání
zůstal by při své velikosti pokornější a poníženějšíř Maria, tato
služebnice boží, zakládá si na své poníženosti. Prorokuje sice svou
budoucí slávu, slyší již nesmírné chvalořeči, jimiž pozdravovati
ji budou po všecky věky, ale nevidí v tom leč slávu toho, který
jí veliké věci učinil.

Nejmilejší! Zda nenacházíme opět bohaté poučení? Maria
ze všech tvorů nejvyšší, v poníženosti velebí Boha; nemáme i my
podobně činiti? Než, bohužel, lidé místo aby velebili Boha, ve—
lebí sami sebe; vypínají se, proti Bohu v pýše své se vzpírají,
skoro jako před věky odbojní andělé chtějí Nejvyššímu býti
rovni, nad hvězdy boží chtějí vyvýšiti svůj stan. Lidé zaklá—
dají si na své moci, na své síle, na svých schopnostech, na
svém nadání, na svém rozumu, na svém duchu — Bohu ne
děkují, Boha nevelebí, Boha neznají, leda jen v bídě, v soužení,
v utrpení, v nemoci; tenkráte, jak se říká, »lezou ke kříži,
tehdy jen Pána Boha znají, když od něho něco potřebují, když
jim něco dobrého má prokázati! jaké to sobectví!
Každý má dosti příčiny Balm děkovatz'. Každému »veliké
věci učinil ten, jenž mocný jest a svaté jméno jeho:. Hospodin
jest opravdu ten ačlově/ebohatý: z evangelia (Luk. 16, 1) a my
všechno od něho obdrželi. Veliké věci učinil nám stvořiv nás
k obrazu a podobenství svému; veliké věci učinil nám vykoupiv
nás »ne porušitelnými věcmi, zlatem neb stříbrem, nýbrž drahou
krví Krista jakožto beránka nevinného aneposkvrněnéhOc. I. Petr.
1, 18. Veliké věci učinil nám posvětiv nás na křtu. sv. za chrám
Ducha sv, údem církve sv. nás učiniv. Komu z nás neplatí slova
sv. Pavla: »Co máš, čeho by: nebyl přijal? A pakli jsi přijal, proč
se chlubíš, jako bys byl nepřijalřc I. Kor. 4, 7. Všichni musíme
povzdychnouti se sv. ]akubem: »Všeliké dání výborné a každý
dar dokonalý shůry jest, sestupující od Otce světe!.: Jak. 1, 17.
Vše, co máme, vše'je z ruky boží; duše i tělo, rozumisvobodná
vůle, srdce i mysl, dary ducha i majetek náš a všickni máme
proto dosti příčiny volati s Davidem: »Čz'm odplutím se Hospo
dinu za všecko, co mi učinillc Zalm 115, 3.
A proto dle příkladu Panny nejčistší vroucně uznávejme
dobrodiní boží nám prokázaná. Kdybychom žebráku jen jediný
dvouhaléř darovali, jak by děkoval: Zaplat Pán Bůh tisíckráte;
naděl Pán Bůh! Snad by se modlil za nás, snad by i ruku líbal,
a přece jsme mu udělili jen nepatrný, skoro bezcenný dvouhaléř.
Sami jsme almužníci boží, nesčetných dobrodiní, která z ruky
boží denně přijímáme, pamětlivi nejsme, nic si jich nevážíme, za
ně neděkujeme, Boha nevelebíme, nechválíme! ó nejmilejší, učme
se od Panny Marie vděčnosti! Volejme dle jejího příkladu často:
»Velebí duše má Hospodina! Nebo veliké věci učinil mi ten,
jenž mocný jest a svaté jméno jehola Nezapomínejme na denní
svou povinnost, na modlitbu díků, po jídle, po práci, po skon
..
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'čeném dni! Vzpomeňme si, když se hotovíme na lůžko se ulo
žiti, na slova sv. Pavla: »Co máš, čeho bys nepřijalřle A rozpo
menouce se na dobrodiní z ruky boží toho dne přijatá, podě
kujme za všecko vroucně Pánu Bohu řkouce: »Velebí duše má
Hospodinal Nebo veliké věci . . _.
*

*

' *

Nejmilejší! Trojímu můžeme se z dnešního evangelia učiti.
Máme návštěvy konati s úmyslem dobrým. jich účelem budiž po
těšení, pomoc a posvěcení bližního; budou-li konány v duchu
křesťanském, pak budou skutky milosrdnými, skutky milosrdné
však nezůstanou bez odměny. O nich řekne jednou Spasitel:
»Co jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste
učinili lc

Učme se od Panny Marie pozdravovati vlídně, a laskavě přítele
i nepřítele; na pozdravení však dychtivě actižádostivě nečekejme
a za ně upřímně poděkujmel
A konečně po příkladu Panny Marie za všecko Pánu Bohu
vděčni budme. Nevyvyšujme se, ale v pokoře, s díkučiněním při
jímejme dary boží.
To všechno jsme na Panně nejčistší spatřili, tomu se od ní
přiučiti můžeme.
Nuže, následujme ji v tom! Budeme li její ctnosti napodo
bovati, budeme jz' uctívali ne pouze |slovy, ale skutky a životem a
tento druh úcty bude Panně Marii nejmileyšz'm.Pak můžeme oče
kávati, že nám
Matka boží svojí přímlquu
vždy štědře bude nápomocnou! Amen.
I?. S.

Neděle lV. po sv. Duchu
Další modly v srdcích lidských: samolibost, bázeň lidská a
chvála lidská, „móda“, „příroda“ —
Uzříte-li zástup ze zadu izpředu sklá
něiících se před modlami, rcetevsrdcích
svých: Tobě samému sluší klaněti se,
Pane!
Bar. 6, 5.

Při poslední naší prohlídce galerie, výstavy modlářské, která
sice není dnes jako druhdy v Římě a v Athénách \ po ulicích a
cestách rozložena, za to však, bohužel, v srdcích lidských umí
stěna, pozorovali jsme dvě modly. jedna slula »pem'zec, vzlate'
tele-, druhá pak byla nezřízená touha po požitcích »bůh břicha-,
jak praví apoštol. Bez počtu mají ty dvě modly ctitelů za našich
dob a ukrutně s nimi nakládají. Ačkoliv vypadají na pohled vá-'
bivě, ačkoliv ná-n líbezně kynou, přece jsme je dobře prohlédli
a s odporem se od nich odvrátili. jsou příliš surové, brubé,ane
mohou srdce horlivého křesťana ošáliti. Přece však jest třeba té
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výstrahy, kterou prorok Jeremiáš židům v zajetí babylonském
dával: - Uzřz'te'li zástup ze zadu i z předu se sklduěj'z'oío/zpřed
modlamz', nete v srdcích svých: Tobě samému sluší klauětz' se,

Pane!- Bar. 6

Jest jestě celá řada jiných model, ne tak hrubých, jako dvě
právě jmenované, ale jemných a na pohled milých, stříbrných
i zlatých. A mohou i srdce zdánlivě zbožná svésti.
Předmětem dnešního našeho rozjímání budiž tedy prohlídka
ještě některých oblíbených model v srdcích lidských.

Pojednání:
I.

Nevidíte té obrovské modly? Celá jest pozlacená a skvě—
lými šaty přioděna. Oči její třpytí se jak drahé kameny, její čelo
jest jak slonovina bílé, safíry ozdobené. Oblíbená modla jest to.
Z dálky je skutečně okouzlující. Nepřistupujte však příliš zblízka
k ní, nesuďte příliš přísně! At vás nenapadne, abyste pátravým
zrakem zkoumali i vnitřek té prázdné okázalosti a nádhery.
Uvnitř byste nalezli jenom špínu a hnilobu. A jméno té modlyř'
Je to vlastní »jác, madla samolibosti.
Spoléháš-li na svůj vlastní rozum a na svou chytrou hlavu,
na svou čest, na svou vážnost, jako bys žádného Boha nepotře
boval, abys u něho pomoci hledal, pak ovšem jsi sám sobě
modlou, sám sobě se klaníš. Takovým modlářem byl pyšný Na
buchodonosor, král babylonský, když pravil: »Zdaliž není toto ten
Babylon veliký, kterýž jsem já vystavěl mocí sz'ěysvé, a vslávě
krásy svéřc Dan. 4, 27. Proto svrhl ho Bůh s trůnu jeho slávy.
.Odňal mu rozum, a král hltavě žral trávu jako němá tvář, jako
dobytek. Teprv potom vyznával Boha a dobrořečil Nejvyššímu:

>A protož nyní já, Nabuchodonosorl chválím avelebímaoslavuji
krále nebeského; nebo všichni skutkové jeho pravdiví a cesty
jeho spravedlivé jsou a může ponížiti ty, jenž chodí v pýše.:
an. 4, 34
Spoléháš-li na své srdce, na to své tak nazývané »dobréc
srdce, vzhlížíš-li se ve svých dobrých vlastnostech, podkuřuješ-li
sám sobě a domníváš—li se, že nepotřebuješ Spasitele, protože
n'liůžžeš
s u bu. sám

se svým

Bohem

hotov

býti,

provozuješ

modlo—

Nejhorší při této modle je, že se na ní může zavěsitipláštík
veliké ctnosti, a že ji i v kostelích, ba i vedle nejsvětějšího Boha
postaviti možno. Známe ji z evangelia. Víte, kterak služebníci
této modly se modlí: »Děkuji ti, Pane Bože, že nejsem jako jiní
lidé/: Luk. 18, 11. Nejsou to sice vždy táž slova, která pronesl
fariseus, ale týž duch vane podobnými řečmi. Pane Bože, děkuji
ti, že nikoho nepodvádím a mé dítky v poctivosti jsem vychoval;
Bože, děkuji ti, že jsem celý životsvůj byl solidním člověkem ; kdo
může o mně něco špatného říciPDěkuji svému Bohu, že nejsem rou
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hačem a opilcem aneb něčím podobným. jsem lepším než lidé
z větší části. a nepřijdu-li já do nebe, povede se jiným teprv
velmi zle. Vždyť nejsou ani z polovice tak dobři, jako já!
Pravda, nejmilejší, ku podivu krásná to modla, vlastní jál
A byla-li snad tu a tam trochu pošramocena avznikl-li vám
z toho vnitřní nepokoj — snad přece vždy jste nebyli tak hod
nými, jak byste si sami byli přáli — nastala vám péče, abyste
o nový lesk své modly pečovali. Což jste od té doby nebyli
opět jednou zcela dobři a hodni? Což jste schválně jednou do
.kostela nenablédli ? Což jste o velikonocích neprokázali Pánu
Bohu velikou milost a nezpovídali jste se?—O jistě, vy jste svou
modlu dobře opravili, vypadát věru skvostně, je jak nová!
Bůh samolibosti, která vidí vždy právo jenom na své straně,
jest nejvyšším pánem v millionech srdcí. Filištínští měli modlu
jménem Dágon. Ten bůžek ležel jedenkráte k zděšení jeho cti—
telů s rozbitými údy na zemina svém obličeji. Kterak se to
stalo? Inu archa úmluvy přišla do jeho blízkosti. Vidíte, nejmi
lejší, vždy jest lehko modlu samolibosti, která vidí vždy právo
jenom na své straně, vyspraviti, dokud archa úmluvy nevejde do
srdce našeho, dokud totiž srdce naše nenaplní pokorná důvěra
v milost a milosrdenství boží. Vejdou-li ty do srdce našeho, pak
klesá, padá ten podivuhodný bůžek. Č) kéž by bylo možno kaž
dého ctitele té modly k tomu přivésti, aby řekl: »K čemu mi
třeba ještě té protivné a odporné modlyřc
II.

Než, nejmilejší, nezůstávejme při tom klamném obrazu
bůžka! již jiný vzbuzuje naši pozornost. I u nohou tohoto bůžka
leží nepočetné zástupy. Není to však vlastní já, které uctívají, ni
koliv, nýbrž :jác někoho jiné/zo. Znáte všichni tuto modlu; zove se
bázéň lidská a chvála lidská. Je sice smutno, je-li člověk ďá
blem bližnímu, ale právě tak smutno, je-li člověk člověku bohem.
Skládáš-li celou svoji důvěru v někoho, o němž se do
mníváš, že ti může pomoci a tebe ku předu pošinoutí, zapíráš-li
svého Pána Boha k vůli tomu, abys snad nenarazil na přesvěd
čení několika lidí, stojí-li někteří lidé v tvých očích výše nežli
Bůh a jeho zástupci, pak ovšem jsi modloslužebníkem bázně
lidské!
Mnozí lidé se domnívají, že je nutno jiné prositi, aby jim
dovolili dýchati, mysliti aneb v něco včřiti. Nebojí se ničeho tak
mnoho jako té paní, které se říká wer'e/ne' mz'něm'c. Při všem,
co konají, co podnikají, táží se: »Co by si ten neb to o mně po
myslz'lz',co by tomu lidé řekli Pc Proto někdo nejde do kostela,
že by byl napaden, že by se o něm řeklo: »je to studený .
bratr.: Mladý muž bojí se udělati kříž, protože by se ústajiných
mohla stáhnouti k úsměvu. Vidí-li, že jde kněz k nemocnému,
vyhne se mu z daleka, aby se nemusí! pokloniti svátostnému
Spasiteli — lidé by řekli, že je bigotní, pobožnůstkář. Mužové
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jsou leckdy zbabělci a plni strachu před jiným, který sotva zpo—
lovice s nimi měřiti se může. Ubohé, bídné to duše, politovaní
hodní tvorové! Všechny ty úsměšky, kterých se jim zde dostane,
plní-li své povinnosti k Bohu, jsou jen jako vlažná voda v při—
rovnání k vařícimu a syčícímu kotli v nějž je dříve neb později
bůžek zvaný bázeň lidská uvrhne. Tato modla trýzní a mučí ti
síce. Znáti to, co svědomí předpisuje a čeho víra žádá a přece
toho nečiniti jen proto, že jiný nás za to tupí aneb opak toho,
co my činíme. chválí, znamená svého Pána Boha o poctu olu
povati, znamená ohavnou modloslužbu provozovati. Což nás pravda
v Kristu neosvobodilař »K čemu nám tedy třeba ještě té modlyřa
Ose. 12, 9
A kdyby to byly z' dra/ze' svazky, jimiž spojenijsme, svazky
pokrevenské svazek manželský, svazky, jež, křestane, milovati
máš, stávaj'-zli se nám pouty, které srdce naše Bohu odaz'zujz',
pak jest to jenom modlářství, jež provozujeme. Onen mužzevan
gelia. který se vymlouval; »Nemohu přijíti na hostinu nebeskou, pro
tože jsem ženu pojal,: byl modloslužebníkem. Jeho žena byla mu
modlou, byla mu nad Boha. A zapomíná--li nevěsta pro svého
snoubence na ženicha věčnéhp, není-li první její otázkou: »Mi
luje-li
i on Pana Pc nýbrž/»Má mne rádřx -- pohřešuje se jistě
modlářstvím.

Jsou--li rodiče do dítěte tak zbláznění, že si dítě může vše
dovoliti a co dítě učiní, \šecko jest dobrým i když je to ne
způsob a třeba i sebe větší hřích. tak že všichni lidé ukazují si
prstem na jeho rodiče pravice: »Ti si vychovávají na sebe metluc,
— v očích zaslepeného otce, pošetilé matky jest však dítě an
dělem — dítě to jest jejich modlou, jejich bůžkem.
A zapomíná-li muž k vůli ženě na svého Pána Boha aneb
žena svého muže následuje na cestě hříchu — zbožňování lidí
jest to, co provozují, modloslužba. Máš-li někoho, jehož chvála
je ti milejší než tvůj Pán Bůh, spíše-li se ptáš po tom a pe
čuješ o to, abys se svému strýci a své tetě neb svým předsta
veným více líbil než Pánu Bohu svému, modla je to, kterou jsi
postavil sobě místo pravého Pána Boha v srdci svém.
III.

Příbuzná neupřímností a ukrutností jest modla, která hned
vedle této stojí a jmenuje se »mo'dac. To jest opravdu městská
mod/a naší doby. Ale již i na venkově nachází své ctitele. Ne
myslím zde výhradně a jenom módu v šatech, modlu to žen
ského pohlaví. I té se mnoho obětuje, vždyt móda v šatech a
parádivost přivedly nejednu rodinu na pokraj záhuby a zkazily
nejednu dobrou duši. Leckterý muž nemůže dosti obětí přinésti,
aby nasytil tuto modlu své manželky, tak jest nenasytnál O jak
mnoho neštěstí má tato modla dámského světa na svědomí! Což
toho nevidíme? I kdyby to stálo nejněžnější city ženiny, žádá-li
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za to tato modla, obětuje se jí i nejcennější ozdoba každé
paní — —
Než nemluvím zde ani tak o mo'a'ě ?) šatech a špercích,
o modle, která barvu a střih šatů mění a se třpytí. Nikoliv, my
slím hlavně modlu, která místo věčných pravd, které Bůh naší
katolické církvi svěřil, staví zásady života, jež zásadám víry a
Věrou osvíceného rozumu přímo odporují. Jest to ta modla po
celém světě rozšířená, která jiné krutě donucuje, aby činili něco,
co jest proti zákonu božímu jen proto, že to je právě módou.
Jsou lidé — a počet jich jest dnes nemalý — kteří potřebují
jen zaslechnouti slova: »Je to dnes zvykem, jiní činí rovněž tak,c
a již jest veta po všech jejich dobrých předsevzetích, již jest do
voleným a čestným vše, co samo sebou je zakázáno. Považují za
věc zapovězenou to, co před očima Hospodinovýma dobré jest
a co povinností jest. Není již módou zachovávati půst — proto
také posty se nezachovávají, ač slovo Páně dí: >Kdo neposlechne
církve, budiž tobě jako pohan a publikánu Mat. 18, 17. Není již
módou býti přítomen mši sv. — to je bigotním — proto se více
do kostelů nechodí. Není již módou zachovávati nedělní a svá
teční klid, proto se i o největších svátcích křesťanských služebně
práce konají. Bohužel stalo se módou k vůli nepravěmu, pojmu
o cti nejsvětější zákony boží a nejpřísnější předpisy církve, vrch
nosti to od Boha zřízené, nohama šlapati. A tak se obětu;e této
modle »móděc všecko to, co člověk jenom Pánu a Stvořiteli
svému povinen jest. Nejsvětější přesvědčení, klid svědomí, štěstí
rodinné, nebe a věčná blaženost — to vše se hází v nenasytný
jícen této modly.
»Efraime, k čemu třeba ještě této modlyřc Je-li něco do
bré, co dosud módou není, nuže nechť stane se to dobré mó
dou. Je-li však módou špatnosti činiti, zůstaňme raději starosvět
skými. Mnohé jsou sice módy, dle kterých bychom žíti mohli,
ale jenom jedna a to stará móda, dle které se umírá. Aneb “snad
se domníváte, že to stačí a že již je dobře. je-li člověk dle módy
živ, protože se jí veliký dav lidu přidržuje? Bohužel, je též móda
přijíti do pekla! Kdo by si přál k vůli módě věčně zavržení?
IV.

Nejsmutnějším však jest, že člověk i ze samého Pána Balm
sobě modlu dělá. Trojjedinný Bůh, jenž věčně působí, nehodí 3
nelíbí se leckomu. Proto si tvoří boha dle své představy dle
svého dobrozdání; pevně a vážně rysy živého Boha bývají se—
třeny a smazány, jeho osobnost se rozplyne v neurčité »něcoc. Lidé
toho druhu podobají se hudlaři, který pravě umělecké dilo lakem
přetře, aby se více lesklo. Jest jim tak, jakoby jejich jazyk nebyl
ani schopen to milé, blažené slovo »Bůhc vysloviti. A proto

mluví jen o přírodě a volají: »70 vše jest přírodu:

To je nej

větší modla, jíž se lidé klaní. Mnoho se v nejnovějším čase mluví
o evangeliu přírody, kterým by se evangelium Kristovo naprosto
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zbytečným stalo. Dobře víme, že nnebesa vypravují slávu boží,
že dílo rukou jeho zvěstuje oblohaa, dobře'víme, že Spasitel rád
v přírodě prodléval a z ní ke svým překrásným podobenstvím
látku volil. Ale nikdy mu nenapadlo přírodu jako boha velebiti.
Kdo považuje přírodu za boha, obdivování její krás za po
božnost a službu boží, kdo kostelu zády se obrací a z přírody
chrám činí, kdo jen o přírodě a jejích silách mluví, oBohu však,
který přírodu stvořil a silami ji obdařil, ničeho věděti nechce,
ten ovšem, milí křesťané, provozuje modloslužbu.
Tu posmívají se ctitelé přírody dusnému vzduchu a vůni
kadidla, tu zas zbožnosti v chrámě shromážděného lidu. Avšak
toto obcházení jména »Bůk,c tlachání o pobožnosti v lese a na
horách, toto blouznění o chrámu přírody, které na Boha zapo
míná a pohrdavě na pravou zbožnost srdcí se dívá, není ničím
jiným než ješitnou a marnou modloslužbou O kéž by se tací
křesťané zastyděli

i se svými modlami,

ať se zovou »přz'rodac,

»osud- aneb jakkoliv jinak. Což to nejsou tíž lidé, kteří ze spra—
vedlivého a svatého Boha pohodlného pána činí, jenž prý se
málo 0 svět stará, nejméně pak o »maličkostic jejich hříchů?
jistě jest modloslužebníkem, kdo si jen veselé křesťanství přeje a
Boha dle svého vkusu, dle své chuti si tvoří.
Taková bohoslužba není o nic lepší než modloslužebnost
divochů na některých ostrovech, kteří svým modlám spílají a
nedávají, nečiní-li jim po vůli. To jsou bohové které Bůh náš
mocnou nohou v prach deptá pravě: já jsem Hospodin, Bůh
tvůj, nebudeš míti bohů jiných mimo mne, neboť já, Hospodin,
jsem žárlivým Bohemlc II. Mojž. 20, 2 a násl.
Ve 14. kapitole proroka Oseáše žádá Hospodin svůj národ,
aby opustil cizí bohy a vrátil se k němu, pravému Bohu. Do
jemně poukazuje na dobrodiní, která Efraimovi, zástupci ne
věrných deseti pokolení, prokázati chce, vrátí- li se k němu, a
volá: »Efraime, k čemu tedy třeba ještě model?: Ose. 14, 9.
Efraime, jak to můžeš přes srdce přenésti při tak hojném pože
hnání, které tobě uděluji, za modlami pobíhatiřl Křesťané, ne
jsou dobrodiní boží pro nás dostatečným důvodem, abychom
Bohu věrni byli? Nestvořil nás Bůh? Nezachovává nás? Není
každý den, každá hodina, každý okamžik, každé dýchnutí na
šeho života darem z jeho otcovské ruky? (,a učinili pro mís bo
hové cizí.;>Ublížili nám sice dosti, ale dobrého pro nás neučinili
ničeho! 0 jen kdybychom mohli otázati se všech těch, kdož za
cizími bohy a moderními bůžky pobíhají, všichni by musili při
znati, že služba jejich jest těžkým jhem, hrozným břemenem.
»jak dlouhoc — táži se s prorokem Eliášem— >jakdlouho
budete kulhati na obě strany? ]e-li Hospodin Bohem, násle—
dujtež jej samého; pak-li Bál, následujte toholc Ill. Král. 18, 21.
Před několika dny stěžovala „si mně jedna paní, že dnem i nocí
nemá pokoje. A proč asi? Zije snad v nedostatku a bídě? Má
snad starosti s dětmi? Je snad nemocna? Nikoliv, je zdráva, dětí
nemá, nouze nezná. Ale něco má, co ji trápí: má peníze, ba
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mnoho peněz. Na nich lpí celou duší a ta modla její nedá jí po
koje. Nezakusil i rozkošník lecjakých trpkostí od své modlyř
Nemusil leccos zlého přetrpěti? Nesedí nyní v bídě? Není jeho
zdraví podryto? Není srdce jeho pusto a prázdno, ač všeho
okusil? Ah, pravil jednou takový modloslužebník, dokud jsem
v hříších žil, stálo mne to tolik peněz, že bylo třeba let, abych
opět toho nabyl, co jsem této modle obětoval. Co jsou schránky
obětní v našich kostelích v přirovnání k těm, které před chrámy
bůžků tohoto světa postaveny jsou?! Čeho všeho nežádá modla
samolibosti, modla bázně lidské, nenasytná modla ctižádostil Jak
štvou své ctitele a nepopřávají jim ani klidu, ani chvíle od—
dechu !
Nuže tedy, k čemu mím třeba ještě model) Nám, pravím,
křesťanům?! Vizte jaký to hrůzný pohled! Tři kříže na pahorku
jsou vztýčeny a na prostředním z nich muž podivuhodný visí ve
smrtelném zápasu. Díváte-li se na něho, spatříte takovou veleb—
nost, že jej ihned poznáte. Je to náš Pán a Bůh. Hle, to je že—
nich našich duší, našeho srdce miláček a král. Tam visí, aby
umřel. Kdo ho přibil na kříž? Od koho pocházejí ty rány? Aod
pověď zní : Naše madly ha přibz'ly. Naše modly probodly jeho
ruce i nohy. — Ah, křesťané, k čemu nám tedy třeba ještě

model?!
Naše modly přivedly našeho Boha na smrt. Hle vidíte
u paty kříže jeho zohavené tělo, krvácející z pěti ran. K čemu
nám třeba ještě model.? Ocet a žluč, krvavý pot a smrtelný bol

uzdravily naše duše ode vší dřívější nevěrnosti a srdce naše za—
snoubily příteli duší našich, králi králů. K čemu nám tedy třeba
ještě model.? Vysvobozující milost, umírající láska vyzvánějí umí—
ráčkem naším rozkoším a modlám. Není-li nám ale již třeba

model, nechodme v místa, kde se jim pocta vzdává. Vyznejme a
litujme, že jsme již dávno srdce svého nevěnovali tomu, který
srdce naše nám dal, ba, který své vlastní srdce nám daroval a
krví svého srdce nás vykoupil. Křesťané, vzdávejme poctu jedině
Bohu našemu!
Nepravé bohy vyvrzme ze srdce — jen sám Bůh budiž naším
Pánem, — jemu čest a sláva budiž věčná. Amen.*)

__

Přeložil
R.S.

' 4. kázání ze sbírky »Das Gesetz der zwei Tafelnc. Predigten ůber
die zehn Gebote Gotles von Franz Stingeder, Domprediger. Linz a. D. 1907.
Druck u. Verlag des kath. Pressvereines. Autorisovaný překlad těchto pře
krásných řečí bude »Rádce duchovní: ále přinášeti.

Neděle V. po sv. Duchu.
Svátek svatých Cyrilla a Methoda.
Zásluhy sv. Cyrilla a Methoda o náš národ.
Těla jejich v pokoji pochována jsou,
a jméno jejich živo jest od národa do
národa. Sir. 44, 14.

Nejmilejší! Snad některým z vás jest známo, že nynější sv.
otec Pius X. ustanovil dne 23. ledna 1907, aby památka sv. Cy
rilla a Methoda, která na Moravě dne 5. července jako zasvě
cený svátek se slaví. v Cechách se konala vždy druhou neděli
v červenci. Proto také nacházíte v lepších letošních kalendářích
při dnešní neděli připojena jména svatých Cyrilla a Methoda.
Tímto rozhodnutím svým vyhověl sv. otec přání katolického lidu
v Cechách, splnil prosby českého duchovenstva, které prostřed
nictvím svých biskupů o to žádalo. Jak mnoho všelijakých oslav
a jubileí, veřejných průvodů a schůzí koná se v Cechách ku
poctě mužů, kteří nejen ani z daleka nemohou se zásluhami
svými přirovnati k sv. Cyrillu a Methodovi, ale jichvž působení
pro vlast a národ i zhoubným a škodlivým bylo! Círn sprave
dlivější tedy jest, aby v naší zemi, potem ašlepějemi sv. Methoda
posvěcené, památka jeho i sv. bratra jeho konala se v neděli.
Tímto způsobem zajisté vyhovuje se slovům písma. které vybízí
nás: »Chvalmež muže slavné a otce naše v pokolení jejichlc
Sir. 44, 1. Tak jednajíc církev sv. navádí věřící k spravedlivé
vděčnosti; účastenstvím na mši sv. ku poctě sv. Cyrilla a Me—
thoda obětované a. na kázání ku jejich chvále proneseném splá—
címe našim svatým apoštolům zajisté jen částečně hold po
vinných díků. Tímto způsobem také úcta k nim se udržuje a
rozšiřuje.
A proto není dnes ani jinak možno, než promluviti o sva
tých bratřlch Cyrillu a Methodu. Mým úkolem bude upozorniti
vás na zásluhy, krajích w. Cyrill a Met/zad a naši vlast & náš
národ si dobyli.
I

Hlavní jejich zásluhu líčí slova písně cyrillomethodějské:

Zaznělo nám slova pravdy věčné
ústy Soluňanů před věky,
podnes v lahodě zní nekonečné
a svět zaznívá jím daleký;
přineslit nám oni písmo svaté.
bychom ze studnice této zlaté
moudrost nebes vezdy vážili,
Bohu sloužiti se snažili!

Na prosbu velkoknížete moravského Rostislava poslal r. 863
císař řecký Michal III. sv. Cyrilla a Methoda s četnou duchovní
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družinou do říše velkomoravské, aby tam světlo víry křesťanské
rozšiřovali. Moravané velmi se těšili z příchodu sv. bratří, kteří
s nemalou horlivostí počali dílo apoštolské konati. Hlásali sv.
evangelium, vyučovali pravdám náboženským, provozovali du—
chovní správu a schopné! 'inochy připravovali k službě oltáře.
Rostislav sám. jeho synovecŽSv'atopluk, mnohá knížata, lid, ano
i pohanští kněží přijali víru Kristovu. Nedlouho potom, když za
vedeno křesťanství v této zemi, postaven byl první chrám kře
sťanský v knížecím tehdy sídle Velehradě a sice právě v těch
místech, kde dříve stál chrám pohanskému bohu války, Svantovítu,
zasvěcený. Sv. věrozvěstové prošli celou skoro zemi, kázali všude
Krista a konali k nemalé radosti nových křesťanů služby boží
jazykem slovanským. O pohanských slavnostech neohroženě vstu—
povali mezi lid, rušili modloslužbu, kazili a bořili modly, starali
se o to, aby modloslužba vyhlazena a úctou pravého- Boha na
hrazena byla. Tak zrušili na př. modlu Radhoště na vrchu téhož
jména ve východní Moravě a postavili tam křížKristův; najiném
vrchu blíže Brna modlu Peruna, boha bouře a blesku, ana vrchu

Františkově tamtéž sochu slovanské bohyně Lady azavedlivtěch
místech poctu trojjediného Boha a vzývání nejblahoslavenější Panny
Marie. —
V apoštolských pracích bylo sv. bratřím snášeti mnoho ob
tíží, mnoho nesnází. Ale sv. Cyrill a Method nedali se námahami
odvrátiti od konání díla apoštolského. Se slzami rozsévali —
s plesáním žali: »?douce slz':: plakalz' (pro nesnáze a obtíže, které
jim v cestu kladeny byly) rozse'vajz'ce semena svá, to jest svaté
učení _Kristovo. Přz'jdouce pak přijdou s plesáním, nesouce snopy
své.: Zalm. 125. 5—6. Sémě jimi, zaseté přinášelo bohatý sice
užitek, než ukázal se z' koukal. Uspěchy jejich vzbuzovaly jim
četné nepřátele a závistníky. Proto bylo jim přetrpěti mnohé
křivdy, pomluvy, osočování, ale oni vedeni byli jednou myšlen
kou, jednou touhou: Získati lid slovanský, najmě českomorav
ský, Kristu. Dobře znali slova dnešní epištoly: »Oči Páně jsou
obráceny na spravedlivé a uši jeho jsou nachýleny -k prosbám
jejich. A kdo jest, jenžto by vám uškodz'l, budete-li následovníci
dobrého? Ale i trpíte-ll co pro spravedlnost, blahoslavení jste./c
I Petr. 3, 12—14. Tato slova je těšila, sílila, proto nelekli se ani
křivé žaloby a konali dalekou cestu do Říma, aby před nástup
cem sv. Petra očistili se z nepravého nařknutí.
Papež Mikuláš I. povolal totiž oba věrozvěsty do Říma
r. 867, protože byli od Němců obviněni, jakoby se bludného
učení drželi a je šířili. Přišedše do středu křestanstva nezastihli
však Mikuláše I. již na živě, za to nástupce jeho Hadrian II. uvítal
je slavně a přesvědčiv se o jeho pravověrnosti, posvětil je oba na
biskupy, jejich pak průvodce na kněze a jáhny. Cyrill tam ochu- ,
ravěl a za 40 dní po svém posvěcení zemřel r. 869. Method byl
jmenován arcibiskupem' moravsko-panonským a vrátil se na
Moravu a dále v díle apoštolském v zemích slovanských po—
kračoval.
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]ako semeno hořčičné vzrůstá v mohutný strom, tak šířila
se víra křesťanská řízením a vedením Methodovým na Moravě
i v okolních zemích. A tím již i knaší zemi české »přz'blz'žz'lose

království božz'c. Luk. 10, 9. I zde byla »žeň mnohá, ale děl
níků málo:. Luk. 10, 2.
Příbuzenského spojení mezi Svatoplukem, knížetem velko—
moravským, a Bořivojem, knížetem českým, užila prozřetelnost boží
jako prostředku k vyšším cílům. Svatopluk pojal totiž r. 871 za
manželku

sestru

BOřlVOjOVUUČ-LLGŠEHÍN)
Bořivoj meškal

častěji na

dvoře Svatoplukově na Velehradě, slýchal tam o nauce křesťan—
ské, seznámil se osobně s arcibiskupem Methodem, přilnulk tomu
sv. muži a byl od něho na Velehradě v chrámu blahoslavené
Marie Panny r. 874 pokřtěn. Kmotrem Bořivojovým byl Svatopluk.
Zároveň s Bořivojem dalo se ppkřtíti' třicet vladyků českých. Kněz
Kajch provázel Bořivoje do Cech a od té doby ustavičně vzrů
stalo světlo víry Kristovy v naší vlasti. Z důvodů velice vážných
lze za to míti, že sv. Methoděj sám do Cech zavítal, aby choť
Bořivojovu, kněžnu Ludmilu, pokřtil. Stopy posvátných kročejů jeho
až posaváde lze spatřiti v nejstarších kostelích, které na cestě
z Velehradu na Levý Hradec v Cechách vystavěny byly a ke
cti sv. Klimenta, papeže a mučedníka, jehož ostatky sv. Cyrill a
a Method u Chazarů nalezli, posvěceny. jsou to staré kostely

v Litomyšli, Hradci Králové, v Sadské, na Vyšehraděana Levém
Hradci.
To tedy byla největší zásluha, kterou tyto nivě lzvěza'y
z výchozím, jak praví o nich moravský kněz-básník Sušil, získali
si o náš národ: zažehli světlo víry pravé u našich předků. Proto
právem můžeme o nich říci: »Těla jejich v pokoji pochována
jsou, a jméno jejich ješt živo od národa do národa. Moudrost je
jich at velebí lidé, a chválu jejich ať zvěstuje shromážděnínr

Il.

Než zásluhy sv. Cyrilla a Methoda jsou ještě jiného druhu,
k národům slovanským nepřinesli jen kříže, ale i knihu, nenesli
jen víru, ale i osvětu. Aby slovanským národům přijetí víry Kri
stovy snadnějším učinili, opatřili nejprve překlad úryvků písma
sv., epištol a evangelií, které o nedělích a svátcích se předčítají,
později i celé písmo sv., mešní knihu a jiné posvátné knihy na
jazyk slovanský přeložili. Nejmilejší! Kdo si dovede představititu
ohromnou práci, kterou při všech apoštolských cestách, námahách
přes všechnu nepřízeň doby vykonali, hlubokou vděčností musí
k nim býti naplněn.
Aby snáze dílo jejich se dařilo, upravil Cyrill již r. 855
z řeckého písma zvláštní slovanské písmo, které čítalo 38 liter a
dosud —vDalmacii a u Chorvatů v užívání jest. »Tz'm započali sv.

bratři řadu slovanských spisovatelů co nejdůslojně/ž' a otevřeli
Slovanům brána k osvětě novo-evropské a učinili _oz'smosv. jejich
majetkem a vr'adz'lz'Slovany mezi národy vzdělané.: Takovou
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chválu vzdává sv. věrozvěstům našim dějepisec Palacký. — A tam
kde vztyčili kříž, kde založili kostel, kde zřídili obec křesťanskou,
tam založena i škola, a kniha, kterou sv. apoštolové naši vložili
lidu do ruky, byla základním kamenem vzdělanosti národa na—
šeho. — Ve školách vyučována mládež jazykem mateřským a ze—
jména věnována pozornost zpěvu lidovému. Svatí apoštolové za
váděli posvátné obřady provázené zpěvem, jímali tím mysl zpěvu“
milovného lidu slovanského a lid přiloživ srdce ku zpěvům těm,
napodobil je rád. Vzácným pozůstatkem těchto duchovních zpěvů

jest staroslovanská píseň naše: »Hospodine, ulituj nás!:
Sv. Cyrill a Method byli však též muži v každém směru na
ten čas pokrokoví a obraceli zření své i na pole umění. Dle vzorů
řeckých pěstili umění výtvarné: stavitelství, řezbářství a malířství
v našich krajinách.
Tímto způsobem přinesli k nám tito »dva holoubcíjmjštz'c
— jak je nazývá nedávno zesnulý básník Svatopluk Cech —
pravou osvětu a vzdělanost a proto vším právem lze o nich užití
slov moudrého Siracha: >Těla jejich v pokoji pochována jsou, a
jméno jejich živo jest od národa do národa. Moudrost jejich at
velebí lidé a chválu jejich at zvěstuje shromáždění !cj
A právě touto dvojí působností totiž náboženskou a osvě
tovou stali se sv. Cyrill a Method nesmírnými dobrodinci našeho
národa. Navštěvovali sice již před jejich příchodem naše kraje
kněží křestanští sousedních Němec, ale ti nedocházeli u lidu val
ného přijetí. Příčina toho leží na snadě.

Neznali řeči lidu, ne—

uměli k němu se snížiti, lid jim nerozuměl, byli mu cizími. A tu
jako praví dobrodinci lidu přicházejí sv. Cyrill aMethod do našich
požehnaných krajů. Vyučujíce lid.jeho vlastní řečí, povznášejíce
ho osvětou a vzdělaností, stavěli tím přirozenou hráz proti pří—
valu němectoí, které ze tří skoro stran na naší zemi doléhala.
Co by se bylo stalo, kdyby oni k nám nebyli přišli? Kdež by
chom byliř Kam bychom se byli podělí? jistě by nás byl stihl
osud Slovanů polabských, Luticů a Bodrců, kteří nadobro vy
hubeni byli proto. že se nenašli v jich středu kněží, věrozvě
stové, kteří by křesťanství řečí lidu srozumitelnou rozšiřovali.
Právě tak jako stará slovanská Rujana nazývá se dnes Růgen a
Slovana tam nenaleznete a jméno Rujana jen v knihách děje
pisných se připomíná, jako Královec zove se Kčnigsberkem, po
dobně česká jména našich měst byla by uoadla v zapomenutí,
naše nivy byly by poněmčeny, náš národ byl by vyhynul, naše
řeč byla by vyhlazena, kdyby sv. Cyrill a Method u nás evange
lium byli nehlásali.
My tedy sv. Cyrillu a Methodu povinni jsme díky nejen
za to, že zažehli u nás světlo pravé víry, nejen za to, že při—
nesli nám kulturu, vzdělanost a osvětu, ale my jim vděčíme
z'trw'm' národa českého a řeči české. Toho nepopře nikdo a
znamenití dějepisci uznávají tyto nesmrtelné zásluhy sv. apoštolů
slovanských o náš národ. Což tedy máme hojně příčin zvolati:
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>Těla jejich v pokoji pochována jsou, a jméno jejich živo jest od
národa do národa. Moudrost jejich at velebí lidé a chválu jejich
at zvěstuje shromážděním
"
*

*

Proto, nejmilejší, z vděčnosti' k sv. apoštolům našim uží
vejte jejich jmen při křtu dítek. Jste-li požádáni za“kmotry a
nevíte-li jaké jméno byste dítěti dali, hledáte—li v kalendářích
různá, kolikráte Bůh ví odkud vzatá jména staroslovanská,_ 
ušetřete si tu práci! Volte jméno sv. Cyrilla a Methoda, tato
jména jsou svatá, dobře staroslovanská a nositelé jích mají ovíru
i o národ náš a řeč naši nehynoucí zásluhy.
Uctívejte sv. patrony tím, že si budete jejich dědictví, sv.
víry, sv. náboženství vážiti.
Píseň praví :
Bez víry se nelze líbit Pánu,
z víry růže ctnosti rozkvítá,
víra otevírá rajskou bránu,
věrou do' srdce Bůh zavítá;
a ten poklad tisíc let již máme,
o' ke'ž pak jej věčně zachováme;
snahou Cyrilla a Methoda
známe Krista, spásu národa.
O ke'ž i'm poklad věčně zachováme! Tím prokážeme se jistě
upřímnými přáteli své vlasti. Dosti známá jsou slova znamenitého
státníka amerického Washingtona: »Není vlasti své milovným,
kdo náboženství a mravnost, tyto dva pilíře každého státu, pod—
kopávác. Kdo tedy náboženství, sv. víry si váží, ten i vlasti i ná
rodu svému službu prokazuje, a tato pravda platí tím více u našeho
národa, poněvadž jeho budoucnost tkví jedině ve víře katolické.
Národ náš víře katolické odcizený přestal by býti národem če
ským a propadl by jisté zkáze.
Po příkladu sv. Cyrilla a Methoda milujmeisvoji řeč,národ,
z něhož jsme vyšli, vlast. zemi, v níž jsme se zrodili. Dobrý ka
tolík je upřímným vlastencem; vždyť i Kristus Pán svoji rodnou
zemí miloval a nad jerusalemem, jemu drahým a milým, plakal.
Milujme tedy i církev, která víru nám hlásá, ivlast a národ,
jehož řečí se nám evangelium káže. Tak jako zbožnému morav
skému knězi-spisovateli Sušilovi, tak inám budiž dle příkladu
sv. Cyrilla a Methoda heslem:
Dvé krásek spanilých duše mé ovládnulo stánek,
zemská jedna, druhá s výšiny pošla nebes.
Církev a vlast — ty v mojich milují sestersky se ňadrech;
každá půl, každá má moje srdce celé.
R. s.“

Rádce duchovní

35

—538—
&

Neděle V. p0 sv. Duchu.
O dnešní epištole sv. apoštola Petra může se říci právem:
kolik průpovědí, tolik naučení. V pravdě, každá průpověd sv. apo
štola hlásá nějaké důležité pravidlo mravů. Ale nemohu probrati
všecka ta pravidla životní v*jediném výkladu. Zastavím se tedy
s vámi, bratří v Kristu, pouze při jedné průpovědi, [která se mi
zdá býti nejpříhodnější pro dobu přítomnou. A ta zní: »Všichni
buďte milovníci bratrstva.< jako by řekl: »Všickni pěstujte bratrství.<
Krásné to zajisté slovo, krásné to heslo: bratrství! Ale často se
mu dává smysl nepravý. Pročež uznávám za povinnost ukázati
vám: z. co pravě bratrství jest, a 2. na čem se zakládá.

Pojednání.
[.

Pravé bratrství jest, když se milují lidé upřímně,jako bratři
nebo jako synové jednoho otce a jedné matky. jak se milují ve
spolek rodní bratři, ukazuje příklad sv. mučedníků jana a Pavla,
jejichžto výroční památku 26. června oslavujeme. Za prvních
křesťanských panovníků v Římě žili při císařském dvoře v témž
městě dva vznešení rodní bratři, jménem ]an a Pavel. Oba byli

úředníky Konstancie, výborné dcery císaře Konstantina Velikého;
jan byl jejím dvorním správcem, Pavel jejím tajemníkem. Oba
byli ve veliké vážnosti jak u své velitelky, tak i u lidu římského,
a to pro své nevšední ctnosti: čistotu mravů, pokoru a dobro
činnost; jan se rovnal ve svatosti Pavlovi. a Pavel janovi. Oba
činili hojné skutky tělesného i duchovního milosrdenství věřícím
i nevěřícím, podporovali chudé z majetku jim svěřeného od kněžny
Konstancie ize svého vlastního, těšili zarmoucené, napomínali
chybuiících, poučovali nevědomých a nevěřících; nebyl v těch
věcech jan méně horlivým než Pavel ani Pavel více horlivým než
jan. Tak působili při císařském dvoře v Rímě, až nastoupil na
trůn r. 361 známý julian příjmením Odpadlík, který odpadl od
víry křesťanské a zaváděl znova pohanství. Oba bratři složili své
dvorní úřady, nechtíce míti žádného společenství se zrádcem víry
Kristovy; nebyl v té věci jan ochotnější nad Pavla, ani Pavel
váhavější nad Iana. Oba postavili se na odpor císaři julianovi,
když chtěl, aby se navrátili ke dvoru a zapřeli své křesťanské
přesvědčení; jan byl odhodlán pro zachování víry vše na světě
ztratiti rovně tak zmužile jako Pavel, a Pavel rovně tak zmužile
jako jan. Oba jedné noci ve svém společném domě stati jsou
mečem z rozkazu císařova, jako byli spojeni za živa, tak ani při
smrti nejsou rozděleni. -— Tak, moji drazí, _milují se vespolek
bratři dobří a hodní. jako mají jednoho otce a jednu matku,
jako mají jednostejné vychování a zaopatření od rodičů, tak mají
také jednostejnou touhu a snahu, aby Bohu sloužili,dobré skutky
konali, zlého se vystříhali a pro spravedlnost trpěli,třeba by jeden
druhého byl starší, schopnější a zkušenější. Tak se milovali kromě
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sv. Jana a Pavla i bratři Makkabejští, synové sv. Felicityamnozí
jiní bratří věrní sobě vespolek v životě i v smrti. — A když se
milují lidé vespolek tak upřímně jako synové jednoho otce a
jedné matky, třeba by si byli rodem cizí, majetkem pak, věkem,
stavem, zaměstnáním a vzděláním nerovní, je to pravé bratrství.
Dnes však máme ještě památku nám bližších bratří sv.
Cyrilla a Methoděje, které staří Cechové Crhou a Strachotou na
zývali. Vzor to bratří pravých. Dle všeho byli rodní bratři ze
Soluně, děti zámožného Leona, jenž tam býval starostou. jiní
měli za to, že nebyli bratři podle krve, nýbrž podle řehole. Ale
ať mají první pravdu (jak píše Safařík, že jsou rodní bratři) ať
druzí, že dle řehole byli bratři, dávají vždy krásný vzor bratrství
křesťanského, které jest silnější než krevní. Jsou bratři dle krve,
kteří se nenáviděli (vzpomeň na Abela a Kaina, bratři josefovy)
ale nejsou bratři dle ducha, kteří by se nemilovali. Měli oba
různou zálibu a různou práci. Crha miloval filosofii, Method
umění. První knihu, druhý štětec, ale oba měli jednu vůli Bohu
sloužit, bližního milovat. jeden duch a pak i jedna vůle byla
v nich, to jest co činí pravé bratrství. Cesty mají různé — vůli
stejnou. Cyrill a Methoděj svou láskou a svorností vykonali více
než vojska se zbraní. Když nemohli císařové míti pokoj s Cha
zary, Mísy a jak se oni národové na severovýchodě jmenovali,
přišli na to, že by lépe se postarali 0 pokoj, kdyby národy ty
naučili Boha znát a jemu sloužit. Proto místo vojska poslali tam
dva bratry duchem: Cyrilla a Methoděje s křížem a evangeliem
— na místo mečem. Ti vyprávěli jim o Otci, jehož dítkami jsme
a který chce, aby jsme se milovali navzájem a ne vraždili. A to
učení udělalo z divokých Chazarů vlků, beránky křesťanské, tak
že za to změna ve smýšlení bojovných Chazarů, rozhlásila se po
celém okolí až do vlastí našich. Odtud přišla prosba, aby ti šle
chetní učitelé i zde hlásali to svaté učení o bratrství křesťanském.
Sv. Cyrill a Methoděj přichází na Moravu a učí lid Boha ctít a
jemu sloužiti, a bližního milovati po křesťansku. Spolu šli, spolu
učili, spolu chrám postavili, spolu školy založili, spolu Písmo sv.
překládali, spolu abecedu sestavili, spolu byli zakladateli sv.církve
a vzdělanosti křesťanské, pravé to bratrství duchem. Toť oprav
dové bratrství, které má dobré za cíl a Boha za původ.
Taková ušlechtilá láska vyvinula se, jak známo, mezi Da
videm a synem krále Saula, jonatou. David byl z rodu občan
ského, jonatas z rodu panovnického: David byl pouze dvoře
nínem krále Saula, ]onatas byl jeho synem ; David vedl vždy život
tichého, o nadpozemských věcech přemítajícího pastýře, jonatas
obíral se od maličkosti zbraní a bojem. Apřece,jak svědčípísmo,
jeden druhého miloval jako sebe, jeden s druhým se radoval
i plakal, jeden v druhém měl zalíbení a jeden druhému zalíbení
činiti se snažil. — K takové lásce povzbuzuje nás apoštol národů
sv. Pavel, řka: »Láskou bratrskou vespolek se milujte, uctivostí
vespolek se předcházejte,c Rím. 12, 10. Ano v tom ukazuje se
nejvíce bratrství. jeden druhému má předcházeti, jeden druhého

_- 540—
si má vážiti pro jeho vnitřní cenu, pro jeho dobré vlastnosti du—
ševní, pro jeho ctnosti, nehledě při tom na rozdíly věku, nadání,
umění, mohovitosti, stavu a povolání a jiné okolnosti nahodilé.
Kdybys miloval jiného člověka jenom proto, že je bohat, vážen
'a veselý společník, a kdybys byl schopen přes to všecko ho za
rmoutiti, uraziti, pohoršiti opustiti, zraditi, nebylo by to pravé

bratrství.

II.

Tážete se, drazí v Kristu, na čem se pravé bratrství za—
kládá) To nám vysvětluje jasně a zřetelně příklad oslavenců,
sv. Jana a Pavla. Proč byli tak jednomyslní ve všech svých sna
hách, skutcích a utrpeníchř Protože byli praví křesťané. Ale ne
mohou-li býti pravými rodnými bratry leč uvědomělí a horliví
vyznavači Krista ukřižovaného, tím méně mohou se milovati lidé
vespolek bratrskou, upřímnou a dokonalou láskou — bez kře—
sťanského náboženství. Kdož medle byl první, jenžto zvěstoval
světu: »Vy všichni jste bratříPc Mat. 23, 8. To byl zakladatel
křesťanského náboženství, požehnaný Syn Otce nebeského. A to
veliké slovo hlásal Syn boz'í netoliko slovem, nýbrž i příkladem.,
Choval se ke všem lidem, jakoby nebylo mezi ním a nimi žád
ného rozdílu A učení Kristovo, že všickni lidé mají se milevati
vespolek jako bratři, nebylo hlásáno nadarmo, nýbrž přineslo
záhy nad pomyšlení výborné ovoce. O prvních křestanech v je
rusalemě vypravuje se v Písmě sv.: »Množství věřících bylo jedno
srdce a jedna duše a mělo všecky věci společné.a Sk. ap. 4, 32,
Proč se tak upřímně milovali, vysvětlují slova předcházející: »Na
plnění jsou všichni Duchem svatým.: Sk. ap. 4, 31. První kře-.
sťané milovali se jako bratři, poněvadž byli praví křesťané, kteří
měli v srdci Ducha svatého, a proto se milovali vespolek ne
slovem ajazykem, nýbrž skutkem a pravdou, I Jan 3. 18. Tento
duch pravého bratrství panoval mezi prvními křesťany netoliko
v]erusalemě, nýbrž i všude jinde v říši římské, ato dosti dlouho.
Církevní spisovatel Tertullian dává svým souvěrcům, křesťanům
třetího století, velmi skvělé svědectví. Pohané prý říkávali onich:
»Hle, jak se vespolek milují a jeden za druhého zemříti hotovi
jsoulc A to prý říkali pohané proto, že sami vespolek se nená—
viděli a zabíjeli. A tím podán světu důkaz, že by se lidé upřímně
a bratrsky nemilovali, kdyby Bůh sám nebyl přišel s nebeanebyl
lzázal lidem slovem ipříkladem: »Vy všichni jste bratří, proto
jako bratří ve spolek se milujte..
Tuto lásku vidíme také na sv. Cyrillu a Methoději. Není
mezi nimi řevnivosti. Spolu byli mezi Chazary, pracovali a trpěli,
ale nebylo hádky mezi nimi, kdo pracoval více a kdo trpěl déle..
Také mezi námi Čechy působili tak jako jeden, tak že někteří
spisovatelé zaměňují si bratry mezi sebou a připisují tu to dílo
Cyrillu a jiné Methoději. Tot zcela lehký omyl mezi dvěma muži,
kteří ikdyby nebyli krví bratři, byli duchem, řeholí, srdcem,
věrou. Při každé dobré práci měl jeden druhého za společníka a po-.
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pomocníka. Co jeden, to druhý, jedině závodili v tam, aby každý
vykonal více pro Boha, než mine krátký život lidský-.
Jest to krásný tah v životě sv. našich bratří slovanských,
'že si dali slovo, že kdo dříve umře, pochová bratra v klášteře,
kde řeholi basiliánskou na se vzali, a druhý že chce míti spo
lečný s prvním hrob. To byla vůle jejich. Nesplnila se na roz—
kaz vyšší. V tom společném hrobě neleží bratrství tolik, jako ve
společné víře, společné práci a kříži, společné obžalobě a spo
lečné odměně. Slova umírajícího Cyrilla dýší láskou bratrskou a
křesťanskou: »až dosud jsme pracovali společně na jedné líše.:
Tou líchou. v níž máme všichni pracovati. jest: Boží čest — spása
duší. 'To musí vše řídit a spravovat všechny práce a tužby všech
srdcí křesťanských, tot pravé bratrství.
Vizte 'ovoce jejich svorné práce: národy v lásce, dokud
bratrský duch sv. Cyrilla a Methoděje v nich žije.
Pěje bá sník :

Methoděj volá: »ruce sobě dejte,
nad rovem mým se spojte v jeden kruh,
na prapor Kristův znova přísahejte,
nad lidem svým vždy bdíti bude Bůh.c —
To bratrství křesťanské jediné, které má Boha za původ a
cíl všeho bratrství, jest ono bratrství, které může blaženým učiniti
národ. Jiné bratrství jest fráze, hluchý květ, mračno bez deště.
Nedomnívej se nikdo, že bratrství je pouhým krásným snem
a přáním lidí zbožných. Nikoli, bratrství nalézalo se po všecky
věky, u všech národů, pokud byli pravými křesťany. Pomněte na
svaté, kteří žili kdysi v naší vlasti. Zdali se nestkvěl bratrskou
láskou k lidem náš milý vévoda sv. Václav, který ku všem pod
daným milostivě se skloňoval, všech povzbuzoval k víře a k ctnost
nému životu, otroky a dlužníky z poroby vykupoval, vězně na-*
vštěvoval a vysvobozoval, pocestným pohostinství prokazoval,
'vdov a sirotků, chudých a opuštěných se ujímal? Zdali se ne
stkvéla upřímnou láskou ke všemu lidu naše kněžna. sv. Ludmila,
kteráž byla nazývána již za živa matkou chudých, berlou chro
mých, okem slepých, milostivou pomocnicí vdov asirotků? I kdož
by vyjmenoval všecky ty příklady bratrské lásky, které se zje
vily jako třpytné hvězdy na obloze církve od počátku až do této
chvíle? Synové tohoto světa, kteří víry křesťanské nikdy nepo
vznali nebo ji měli, ale zavrhli, mluvívají sice také o bratrství, ale
bratrství jejich není ryzým zlatem, nýbrž pouhým pozlátkem.
Dokud sedí u plných mís a džbánků, jsou vespolek bratří, týkají
si, líbají se, provolávají si vzájemně slávu a na zdar; jakmile se
rozejdou od společného veselí, jsou naplnění vzájemnou zášti a
hořkostí, že by jeden druhého na lžíci vody utopil.
Co vysvítá tedy z dnešní nábožné úvahy? Ze pravébratrství
může býti jenom tam, kde pravé křesťanství. Nemoudrý je, kdo
koli se domnívá a říká, že na tom nezáleží, zdali kdo do ko
Stela chodí, svátosti přijímá a vůbec skutkem náboženství osvěd
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čuje, jen když prý s každým bratrsky smýšlí a jedná. To je tak
nemoudré, jako bys řekl: Ať si zdroj v horách vyprahne, jen
když voda potrubím do města se táhne. (Celakovský, Nové
epigr. Zl.) Jak může téci voda do kašen v městě, neni-li ji ve
zdrojích na horách? Jak můžeš míti v srdci upřímnou lásku k li
dem; nemáš-li viry, ze které se prýští bohumilá láska? Tomu-li
tak, hled jeden každý z nás tento zdroj bohumilé lásky v srdci
svém zachovati a rozmnožovati svěcením dne svátečního, přijL
máním svátosti, modlitbou a všelikou jinou pobožnosti obvyklou
a milou lidu katolickému. A budeš pravým milovníkem bratrstva,
pravým následovníkem Krista Spasitele a jeho vyvolených, pra.
vým synem božím a dědicem království nebeského. Amen.
Kl. Markrab.*)

———(X>C0<X>C'>

Řeči příležitostné.
Řeč universitního professora p. Michaela
Hofmanna.

—

Velevážené shromáždění! Všem vám zajisté v paměti zůstala
z dětství událost, která v pravdě jest obrazem boje dvou různých
světových náhledů a duševních směrů: myslím událost zápasu Go—
liáše a Davida. Tento zápas dvou směrů datuje se od času rájea
dodnes stále se vede.
Obr Goliáš, tot špatný, pomluvačný a lživý tisk. Goliáš po—
haněl vojsko boží a drze vyzýval k souboji někoho z vojska bo—
žího. Moderní Goliáš, špatný tisk, již dávno nás k souboji vyzý
val a my jsme postavili proti tomuto obru jistého protivníka a
tím jest náš mladý, avšak hrdinný »Piův spolekc. — Shledalo se,
že rok co rok 10 milliard exemplářů novin rozlétne se do světa,
kteréž nahromaděny vypínaly by se do výše 70.000 metrů a vá
žily by 700.000 tun. Po zemi rozloženy zaujímaly by plochu
25.000 čtver. kilometrů.
Ve zmíněném příběhu vidíme Goliáše ozbrojeného přilbou,
pancířem, kopím. štítem a velikým mečem po boku. Moderní
obr, špatný tisk nosí také přilbu, která mu hlavu kryje, když lží
a intrikami bojuje. Touto chránící přilbou jest veřejné mínění.
Špatný tisk to tak dokázal, že se myslí v katolických kruzích, že
vůbec není možno v politickém životě spolu mluviti, aniž by se
„„člověk poradil u špatného tisku.
Jeden rakouský ministr prohlásil, že nelze vládnouti bez »N.
Fr. Presse-. Tento klamný a zcela pochybený náhled, který se
projevuje ve veřejném mínění, musí ustoupiti, aby se tomuto tisku
chránící přilba s drzého čela sňala. Pancířem Goliášovým rozumí
se u špatného tisku — peníze, které má po ruce, čímž se mu
*) Vložky o Cyrilla a Methoději referoval redaktor.
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umožňuje, že tisíce proti němu namířených výstřelů se odráží;
neb peníze vládnou.
'
Kopí, jímž byl Goliáš opatřen, také špatnému tisku neschází.
Tím jsou fráze, krásná slova, jichž nesmírně metá: umí nalézti
pro každou špatnost krásná slova a za každé krásné slovo špatnou
věc v srdce uvésti _Mravnost nazývá upejpáním, víru vydává za
pověru a naopak. Spatný tisk dělá se sokem ve vědě a svým
metáním kopí, které činí svými frázemi. ničí duši i tělo. Štítem
jeho jest pokrytectví, ježto se dělá přítelem lidu ablahobytu jeho
a příznivcem umění a vědy.
Tímto zakrývá své neřesti a vystavuje je jako ctnost. Hono
sení a hanobení Goliášovo vidíme rovněž u špatného tisku. Ne
smírná chlouba jest mu tak vlastní a činí, jakoby všemu rozuměl.
Třeba by kdo sebe více byl moudrý a chytrý, není žádného, na
něhož by drzý tisk nebručel, pakli dle jeho zalíbení své úmysly
nechápe a neprovádí.
Mnohý učenec, jehož zdatnost v překrásných dílech uložena
jest a kterýž i něco vynikajícího vytvořil, bývá, ježto právě ku
všemu ano neřekne, co tento tisk píše, a jeho mínění nesdílí,
umlčován a ukritisován.
At v umění, neb vědě, v politice neb náboženství: kdo mu
nepřisvědčuje, jest haněn. Jako u Goliáše se chlouba spojovala
s pohrdáním a příslušníkům zástupu božího nadával zbabělých
služebníků, kteří se neodvážili k souboji vystoupiti, podobně shle
dáváme to u protivnického tisku. Ničeho není, co by nepošlapal.
Bůh mu není svatým, popírá jeho jsoucnost a připustí-li ji, kriti
suje jeho skutky, moudrost a lásku. Chce Bohu korunu velebnosti
a božství srazitj, tupí nejkrásnější. co v lidstvu povstalo, nejsvě
tější Pannu. Nic tak od něho není poslintáno, jako sv. víra. pat
nému tisku na tom záleží, aby čistotu a jednotu křesťanské ro
diny zničilo a dílo ničení ve svatyni rodiny nazývá — reformou
manželství.
Neleká se něžnému srdci dítek víru odníti a to nazývá —
volnou školou Co špatný tisk jest pro dětské srdce, vidíme na
smutném případu. který se udál v Paříži, kdež 131/2 léta staré
dítko, skrze špatnou četbu zkaženo, samo si vzalo život. Tak da
leko to mládež přivedla pod vlivem špatného tisku. Nejhrozněji
jeví se zkáza, jež srdce dítek pronikla, v přání projevenémvzá
věti od něho pozůstalé, aby mrtvolu jeho do kostela nenesli. Tak
vyhlíží zpustošení od špatného tisku na srdcích dítek.
Špatný tisk v Rakousku nebyl by se nikdy tak mocným
stal, kdybychom tolik vědomí ctí v sobě měli, kdybychom tolik
svatého hněvu chovali, jako to bylo u Davida. Kéž bychom chtěli“
podobně jako David proti špatnému tisku vytrhnouti se sprave
dlivým hněvem a nevolí. David však netoliko pěstě zatínal pod
šatem, ale i ukázal je veřejně. Co tisíce srdcí jest plno vnitřního
rozhořčení nad utrhačností tisku, nad útoky jeho na vše svaté:
avšak nyní se jedná o to, abychom své nevoli iveřejně výraz dali
a vůli ve skutek uvedli.
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Jaké zbraně použil David proti obru? Nepatrný kámen to
byl, který David proti němu vymrštil. Tento malý kámen však
udeřil obra v čelo a jej, který dříve jen pohrdánía hanu vústech
měl, skolil. Jednoduchý kámen z blízkého potoka -—tot jest haléř
chudého pro spolek Piův. Přeji si věru ze srdce, by zámožnější
víc než haléře poskytli. Než, nemějte mi to za zlé, počítám—lipře

devším na haléte chudého lidu, poněvadž ten jest nejvíce v nebez
pečí, ježto přináší si svou duchovní stravu ze špatného tisku. Tyto
haléře mají nesmírnou moc, a to moc čistoty.
Když v zimě s nebe padají sněhové vločky, postačí pouhý
dech dítka je roztaviti. Když však mnoho sněhových vloček na
padne, musí i nejsilnější lokomotiva bezmocně před těmito vločky
sněhu státi, tak staly se silnými svou jednotou. Jak mocným
jednota činí, ukazují potůčkové s hor se řinoucí, neb spojeny tvoří
mohutný proud.
A čelo! drzé čelo to jsou lži, jež moderní tisk rozšiřuje,
aniž by se při tom začervenal. Musíme se spolkem Piovy'm vy
trhnouti proti tomuto duchu lži.
Zde leží využitkování tisku špatného. Čím více se jeho zlo
myslné lhaní dokáže, tím více musí se každý rozumný člověk od
vrátiti od špatného tisku. Když obr byl poražen, přiběhl David
k němu, vytrhl z pochvy jeho meč a usekl mu hlavu. Mečem tím
jest péro. jež musíme modernímu obru odníti. Kdyby se v táboru
Saulovu nalezli vojíni, kteří by obru přinesli stravy, byli by jako
zrádci ztrestáni. Uvážíme—livšak, jak mnozí katolíci toho moder
ního obra podporují, musíme si říci: především nesmíme mu žádné
stravy přinášeti, nýbrž musíme na tohoto Goliáše dotírati, aby
chom ho mohli tím spíše přemoci. Goliáš při vyzvání prohláSil,
že příslušníci kmene poraženého mají se státi služebníky druhých.
My přece nechceme _sloužiti a docela nechceme býti služebníky
špatného tisku. Proto vzhůru k boji proti tomuto modernímu obru,
proti špatnému tisku.
Č.

LISTY VĚDECKÉ.
Bezbolestný skon.
Před několika lety volán byl v Btetislavě kněz zaopatřit
osobu zámožné rodiny katolické. celkem dosti zachovalé. Kněz
přišed k nemocnému vidí s úžasem, že nemocný jest úplně bez
sebe. Lékař zbavil před několika vteřinami nemocného úplně vě—
domí morfiem a pravil, že hodinka smrti se blíží. Co nyní ? Ne—
mocný před třemi lety byl naposled u správy boží; stala-li se
injekce s jeho přáním neb dovolením, pomůže mu poslední sv.
pomazání? ]akstrávil poslední chvilky svého života? Kdo nám
odpoví? A nemylme se, že snad to případ ojedinělý. Vzmáhá se
právě za našich dnů, zvláště v zámožnějších i katolických rodi—
nách onen zlozvyk z přemrštěné lásky, neb z nepřirozeného útlo
citu nemocného v posledním zápase zbavit vědomí morňem. Ano
skoro každá nemoc, každá operace, ať snadná či nesnadná, bo
lesti jak začátku, tak konce života, narození i skonu mírní, léčí
se rozmanitými léky a v poslední době nejčastěji morfiem, kteréž
prý usuší veškery slzy v tomto slzavém údolí. — I naskytá se
otázka, zda dovoleno dle libosti morfia užívat, a pakli, aspoň za
jistých podmínek, kfJ
e, kdy a jak? —- — —
Védátoři důkladně prozpytovali povahu i následky, bohužel
přezhoubné, tohoto léku. Na důkaz toho uvádíme zde výzkumy
a zkušenosti slovutného doktora Kapellmanna, který ve svém
spise »Pastoralmedizinc str. 14., takto se vyjadřuje: »Od té,
doby co zobecnělo různé léky pod kůži nemocných stříkat, za
čalo se zároveň zneužívat tohoto způsobu léčení ato hlavně proto,
že tak snadno a rychle v každých okolnostech na jisto lze ho
použít. Nejobyčejnějším prostředkem utišit bolest jest nyní mor
fium, jehož větší neb menší dávka pod kůži nemocného se střikne.
Nepatrná bolest bodnutím způsobená, rychlý a jistý účinek svádí
a vábí nad míru, a proto mnozí lékařové každou, jen poněkud
bolestnější nemoc léčí a hojí výhradně morfiem. Proti této již
skoro ustálené praxi nedalo by se ničeho namítat, kdyby nad
míru škodlivé, následky v patách nenásledovaly. — Skoro nikdy,
utišujíce bolest morfiem, neodstraníme jím příčinu a původ bo
lestí a proto, dojdou-li účinky morfia, bolesti znova se dostavují
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a bohužel v míře daleko větší, poněvadž morfiem nervy trpícího
se seslabují. Nemocný běduje a žalostně žádá nové úlevy dávkou
novou. Nedostane-li se mu jí ihned, prosí stále naléhavěji, do.
máhá se jí vší mocí a konečně i vyhrožuje. Lékař povolí, ne
mocný na chvilku se utiší, ale záhy opakuje se vše znova. V ne
moci akutní dlouho netrvající, dávky morfía se často neopakují a
škoda jím způsobená krátkým časem zcela nahrazena bývá. —
Jinak ale tomu je v nemoci dlouho trvající, chronické. Dobro
volně nebo donucen neustálými prosbami nemocného novou a
novou dávkou kojí bolest, a nemocný každým mžikem stává se
citlivějším, žádá dávek stále častějších, stále větších. Konečně
lékař buď z pohodlnosti, neb aby nebyl věčně trápen neustálými
prosbami nemocného odevzdá jemu neb jeho příbuzným do rukou
morfium a nyní letmo blíží se konec ubohého. Dávky zhusta se
opakují, citlivost roste, touha po moríiu se nezdolatelně vzmáhá.
Nemocný náhle bledne, časem bývá nad míru vzrušen, pocity
horka a zimy každou chvilkou se střídají, chvěje se na celém
těle jako opilec, spánek nesníží se ani na okamžik na víčkajebo,
nechuť k jídlu se dostavuje a požije-li něco málo, žaludek ničeho
nestráví. Tak očividně mizí zbývající kapka jeho sil. Pokusíme-li
se zastavit a nepodávat morfia, zimnice, průjem, bolesti na všech
údech se dostavují a úplné vysílení nastává. Opatrovníkům ne
zbývá, leč sáhnout znova k onomu hrůzoplodnému léku. Brzy
zmocní se ho veliká omrzelost, vysílení dostoupí výše, přeludy a
klam honí se mu hlavou, a sebevražda nebo blázinec nezřídka
by'vá konec všeho. — —- —

Na universitě Innomostecké před několika lety přednášel
proslavený doktor medicíny. — Schopnosti, veliká praxe
a láska k trpícím nedaly mu chvilky pokoje. Stále jsa zaměstnán,
nedopřával si potřebného odpočinku. Aby mohl všem vyhovět
začal se vzpružovat morfiem. Neužil-li morfia, žádné práce, ba
ani rozmluvy schopen nebyl. Stálé dávky morfiové však počaly
zhoubně působit a bylo veliké nebezpečí, že se úplně morfiu oddá.
Přátelé, aby ho zachovali, dali ho do polepšovny, kde se morfiu
oddaní podobným způsobem hojí jako opilci. Lékař se pozdravil
a brzo mohl zastávat dobře své povinnosti. Chutě začal pracovat,
leč za nedlouho zvítězila v něm touha po morfiu opět, a on se
jemu úplně oddal. aludek ničeho nestrávil a tu ubohý dal se
klamat přeludem, že nesmí ničeho požívat. Nadarmo se namá
hali vším možným i umělým způsobem život mu zachovat. Vše
bylo marno, bezvýsledno; pan doktor umřel hlady. — — —
Z toho, co doposud řečeno, snadno dá se posoudit, zda
kdy a jak právem moríia užívat se smí a má. Morfium v malém
množství a zřídka požito (01 gr), jen dobře účinkuje; upokojuje
totiž rozdrážděné čivy, mírní bolesti a proto za tím účelem vna
značené míře užívat se ho smí. Ve větších dávkách byvši požit0'
omamuje a násilně uspává smysly; užívá-li se ho stále, užírá
zdraví, ukracuje život a dovede člověka tam, kam ho dovedou
lihové nápoje; ano ještě dále, protože snadněji opilec, než ten,
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který morfiu se oddal, nabude rozumu a se obrátí. At tedy se
užívá morfia ve velikých nebo malých dávkách, dlužno dbáti téže
zásady, která platí všeobecně o dvojím účinku plynoucím z ně
kterého skutku. Dle té zásady užívat morňa, všeobecně řečeno,
zakázáno není. Učinek jeho zajisté bezprostřední osvěžuje čivy,
neb Uspává smysly na krátký čas, a účinek ten jest zcela indif—
ferentní, lhostejný. Zlým stává se teprve prostředně, t. j. že
uspavše jím smysly, pozbýváme užívání rozumu, škodíme si na
zdraví, ukracujeme si života a vydáváme se v nebezpečenství do
cela morfiu se oddat. Účinek zlý, ne bezprostřední dopustiti však
však se smí toliko z dostatečného důvodu. A důvod takový,
který nás dostatečně omlouvá, abychom se zbavili na krátký čas
užívání rozumu, může býti na př. nabýti bývalého zdravi; ovšem
co se týče duchovního života tato omluva je nedostatečná a po
jiné marně bychom se sháněli. Z toho plyne: ]eoli duše nemocna,
hrozí-li jí smrt věčná, užívat morfia jest docela nedovoleno. Na
doklad poslední věty podáváme následující důvody: Umírající ne
žádá si moríia, aby jim zmírnily se mu bolesti, ani aby na krátký
čas uspány byly jeho nervy, ale toliko aby bez bolesti skonal,
t. j. žádá si a přeje, aby čivy a smysly jeho byly uspány tou
měrou v době posledního zápasu, aby ničeho necítil tak dlouho,
dokud v něm nitka života. A tato okolnost činí uspání smyslů,
jež samo o sobě zcela indifferentní a lhostejno jest, naprosto ne
dovoleným. Nedá se ovšem dokázat, že bychom byli zavázáni
větších zásluh si získat v poslední hodince. zvláště když jsme uči
nili všem svým povinnostem zadost, a proto pádnější důkaz na
doklad toho podáváme. A věru! Zbavit násilně sebe neb jiného
užívání rozumu bez dostatečného důvodu jest nedovoleno. Kdo
však morfiem smysly sobě neb jiným násilně uspává vposledním
zápasu, zbavuje sebe neb jiného užívání rozumu bez dostatečného
důvodu. Uspává totiž smysly, ne aby dřívějšího nabyl zdraví, což
jasno jest, ale buď aby umírnil bolesti smrtelné, neb aby uva
roval se těžkého hříchu. Žádný však z těchto důvodů není do—
stačný, a proto neprávem požívá morfia. Nebo pražádné bolestišnecítit
při skonání, nikdo rozumně žádat si nemůže, Umírnit však bo
lesti i mírná injekce, která jest dovolena, dovede úplně. Než ani
bázeň do těžkého hříchu znova upadnout neoprávňuje umírajícího
k násilnému bezvědomí. Toto zajisté není prostředkem ani je—
diným, ani přiměřeným. Pravým přiměřeným a jedině účinlivým
prostředkem proti hříchu jest modlitba, jest milost boží, která
věru umírajícího vydatněji sílí, než koho jiného, pakli jen chce.
Kdo by se také odvážil namítat, že umírající užívaje morfia prá
vem se chápe prostředku jemu nejbližšího? Odpovídáme znova,
jediným, přirozeným, účinlivým prostředkem proti hříchu jest po
korná modlitba. milost boží, přímluva svatých; jinak nedostatečně
byl by býval Pán a Spasitel náš o nás se postaral, kdybychom
až skoro do dnešních časů byli postrádali prostředku tak vý
borného. — Ale i z jiného, neméně pádného důvodu násilné
uspání smyslů ve skonu jest nedovoleno. Nedovolen a zakázán
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jest každý skutek a každý úkon, kterým přímo zbavujeme se ži
vota smyslového, nepřímo života duševního. Proti nejvyššímu právu
Pána veškerenstva jednáme, zbavujeme-li sebe neb jiné přímo či
nepřímo života, nestává-li aktuelně nebezpečenství násilné smrti.
Kdo však morfiem přímo zbavuje sebe neb jiného života smyslo—
vého, nepřímo života duševního a sice tak, že ožít již nechce,
dle všeobecného soudu jedná právě tak, jak samovrah, který vě
domě a dobrovolně sahá si na život.
Uvážit měli by toto lékařové, kněží i nemocní. — — Jak
se má chovat kněz zaopatřující v podobných případech? Zde jest
třeba rozvahy, zde dlužno rozumně a ne ukvapeně jednat a ne
hned každinký úkon
odsuzovat. Často se stává, že jak
lékař, tak nemocný úplně s klidným, nerušeným svědomím jed—
nají. ]e-li duševní stav nemocného takový, že by euthanasia, tak
nazývají bezbolestnou smrt, byla pro něho zároveň zárukou věč
ného zavržení, tu kněz jest povinen vší silou a mocí zakročit,
i kdyby časnou ztrátu utrpět měl. Všechnu zlobu euthanasie bez
odkladu musí odhalit a ukázat zhoubu její, aby zachránil duši
nešťastného. Radit ovšem může, ano i má zvláště jsou-li bolesti
nemocného náramně, mírnou injekci. protože klidná mysl je pří
stupnější a snáze dá se naklonit, aby se smířila sBohem nez'duše
pobouřená.
'
Docela jinak musí si kněz počínat, je-li jisto, že nemocný
„s klidným svědomím, uspořádav všechny svoje záležitosti a SEO
hem se smířiv, po euthanasii touží.- Zde opět dvojí případ je
možným: Buď jest pravděpodobno, že nemocný upadne do těž
kého hříchu, anebo takového nebezpečenství není. Není-li tako
vého nebezpečenství, a chce-li nemocný toliko zbavit_se bolestí
posledního zápasu, kněz má se vynasnažit, takovou touhu nemoc
nému vymluvit. Láska k bližnímu a úcta k zákonu přirozenému
vyžadují, abychom sebe i jiné i materielních hříchů varovat hle
děli. Mnohdy snadno úspěšného výsledku se doděláme, vyloží
me-li nemocnému poznenáhlu. jak bolesti v poslední hodince
stále ubývá. že slušno jest, aby člověk vědomě umíral a t. d.
K těmto důvodům postupně připojit pohnutky nadpřirozené a
ukázat mu na veleskvělý příklad Pána a Spasitele našeho na
kříži za n\s dobrovolně umírajícího, jak i my dle jeho příkladu
do rukou všemohoucího Boha důvěrně se odevzdat máme, jak
Bůh hojněji umírající milostmi obsypává, jak svatá a blahosla
vená Panna za nás.orodu,e, jak vzbuzení dokonalé lásky a lítosti
plameny očistcové hasí a p. Neúčinkujl-li ani tyto důvody, neb
jsou li bolesti přílišné, duchovní správce mírnou injekci radit bude.
Jestli ani ta nepomůže a nemocný domáhat se bude úplného
záchvatu, moudrý pastýř umlkne, nechtěje vzrušovat klidného
svědomí jak lékařova, tak nemocného. — Snadno by se mohlo
stát, že z materielního hříchu stal by se formální.
Konečně nastati může případ věru ne nemožný, že nemocný
na smrt připraven, boje se znovu upadnout ve hřích smrtelný, 0 en
thasii prosí. Jak snadno nemocný ve válce, neb při nehodě smrtelně
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byv raněn neb ožebračen, jiný opět nespravedlivě byv udán,
očerněn, zneuznán atd, při pouhé vzpomínce ni příhodu, slovy
neb myšlenkami padnout může? I v tomto případě horlivý strážce
duší raději úplně passi ním bude, a po celou dobu, kdy nemocný
uspáván bude, zbožnými myšlenkami a vzdechy podporovat ho
bude. —

Feref Bartoník Y. 7.

Vady vyučování náboženského &jich
pricmy.

Podává R. Spektator. — (Dokončení)

10. V poslední kapitole jest uvedena stará specielní rakouská
chyba, která jako v jiných oborech, tak i na roli katechetské
bují. »Dze vielgerz'ilzmte ó'xterrez'elzirelze Gutmiitigkeítc.

Naříká a

běduje se, ale k práci nedostává se ne snad sil, ani schopností,
ale chuti, vše se nechává běžeti starou cestou. Pohodlí, malicher
ným osobním prospěchům dává se přednost před obecným dobrem.
Zapomíná se toho, že horlivé a svaté duchovenstvo právě v nej
těžších dobách nalezlo cesty a prostředky k záchraně náboženství.
Jak zářný příklad podává německé kněžstvo z dob kulturního boje;
příměr necht každý sám učiní.
Jako pádný důkaz že rakouská dobromyslnost ina poliná—
boženském panuje, jest uveden výňatek z řeči P. Viktora Kolba
S. ]. ze dne 18. ledna 1907, který mluvě o Piově spolku veřejně
žaluje: »Ač hrozí náboženství v Rakousku vyhlazovací boj, ač
všecky symptomy celkového ochuravění všech vrstev lidových
jsou zjištěny, ač na Francii máme smutný příklad, jak nenávist
náboženská zuřiti dovede, a že tuto nejstarší dceru církve na
pokraj mravní záhuby přivádí, přece nenachází Piův spolek dosti
porozumění, dosti obětavých katolíků, ne snad z chudých tříd,
ale ze středních a nejvyšších kruhůc. Tato dobromyslnost, tato
rakouská specialita vynesla nám již roku 1866 porážku u Král.
Hradce; špatné zbraně, pohodlí důstojníků, nevycvičné vojsko ji
zavinily. Má se dostaviti vedle Král. Hradce politického ještě ná
boženský?
»Sne blahý, naděje, vše se ti koří, co v smutku jest i co
radost požívá,< praví náš básník. Pichler sice těchto slov jana
z Hvězdy neznal, ale přece v duchu jich na konci svého spisu přidal
odstavec: »Ein Trostc — útěcha! Navazuje na slovo známého
biskupa orleanského Dupanloupa: »Nejjistějšún prostředkem k ry
ci:/emu duchovnímu oživení našich farností jest katee/zetske' vy
učovdm'.1fde toto .: horlivostí a vytrvalostí udílena yest, tam lze
ještě vše:/ma zae/zm'mtz, třeba by zla sebe větší a sebe hlouběji
zakořeněna byla: a praví: »Kdybychom byli vykonali již všechno,
co jsme učiniti mohli. nebylo by divu, kdybychom byli bez
útěchy vůči tomu pustošení, jež nepřátelé naši podnikají, ba bylo
by i přirozeno, že by se nám k boji mysli nedostávalo. Ale že
jsme leccos zameškali, jest ještě v naší moci zameškané dohoniti,
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dosavadní chyby napraviti, lid před nevěrou a bezbožnosti zachrá
niti. Nuže, k dílu!
Pichler hodlá vydati nový spisek, jenž by obsahoval návod,
jak asi by náboženské vyučování zvelebeno býti mohlo. Themata,
o nichž pojednati míní. jsou: Nové směry? — Zdokonalení toho,
co dosud máme. — Cíle vědomé a horlivé působení ve škole. —
Odborníci vpřed! — Svědomitá a upřímná kritika. — Katechet
ské bibliotheky a musea. — Katechetský ústřední list pro Rakousko.
— Katechetské kursy a kongressy. — Katechetské konference a
s.polky — Důkladné katechetské vzdělání theologů. -—Jednotné
vedení náboženského vyučování. — Hmotná podpora (na studijní
cesty a pod.). — Všeobecná podpora katechetské činnosti.
Pichler prosí 1) všecky odborníky, aby mu svá dobrozdání
a vhodný materiál k obmýšlenému spisu posílali, ano aby sami
v listech jim přístupných o myšlenkách naznačených práce
uveřejňovali. Tím způsobem bude zavedena věcná diskusse, která
budoucnosti jenom ku prospěchu býti může.
Autor může s potěšením patřiti na to, že dílo jeho nalezši
půdu příznivou vydává již užitek; sémě zaseté klíčí. Na důkaz
toho lze uvésti: všechny čelné německé paedagogické listy píší
o díle Pichlerově;2, spolek německých katechetů pražské arci
diecese přijal 7. prosince 1907 na valné hromadě v Karlových
Varech resolucí o 9ti bodech, v níž se vzdává Pichlerovi za jeho
knihu vřelý dík a členové spolku jsou vybídnuti k účinné pod
pote autora při sepisování nového obmýšleného spisu; skoro
úplně projeven souhlas se zásadami, jež Pichler v knize vydané
hlásá; i mnichovský spolek katechetský debatoval 9. prosince 1907
o Pichlerově knize a i tam našel spis vřelé přijetí a ohlas. U nás
>Vychovatel- v nejnovějším (XXIII. — 1908) ročníku v č. 1.—4.
má feuilleton nadepsaný: Nedostatky vyučování náboženského;
autor S. — (Slavíčekř) skoro slovně přeložil první kapitolu knihy
Píchlerovy. pojednávající o katechismu, a slibuje další zajímavé
ukázky přinésti; v olomouckém >Našincic ze dne 2. února t. r.
(č. 15.) uveřejňuje Dr. Rud. Nejezchleba článek »Ruch v nábož.
výchově na školách středních-, jehož mnohé myšlenky kryjí se
se snahami Pichlerovými, a důvodně lze za to míti, že Dr. Nejez
chleba psal článek pod dojmem přečteného spisu Pichlerova. Spolek
katechetů v království českém (sídlem v Praze) vyzývá provoláním
ze dne 20. ledna t. r. katechety, jichž jest v Čechách na půl
páta sta, ale ve spolku jen 142 — tedy asi třetina, —aby se sdru
1) Adressa:

I/VzllzelmPichler,

duch. správce a katecheta

v klášteře

milosrdných sester v Gumpendoríě, Vídeň VI. Gumpmdarferrtr.108.

'-) Budiž dovoleno uvésti ještě hlas Prz'ertzr-Kanferenz- Blattu, Brixen
1907, Nr. 7.. »In dem vorliegenden Werke ist nun alles zusammengestellt,
was rnan gegen den jetzigen Stand des Religionsunterrichtes von verschie—
denen Seiten mit mehr oder weniger Recht vorgebracht hat. .Die Streit“
lichter, welche die genannten Punkte beleuchten, sind wohl etwas zu grell
und iibertreiben Manches, aber sie ent/tallm auch uzel chlztz'ger, wa: allge
mame Buchta/ig der-dimi.:
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žili a k důležité práci spojili; ito snad jest zásluhou doslovu
spisu Pichlerova. K tomuto úspěchu lze autoru, nyní bohužel
v kněžském sanatoriu v Gorici za příčinou choroby na dovolené
dlícímu, jen blahopřáti a projevujeme také upřímné přání, aby
čisté snahy tohoto zbožného kněze inadále nacházely účinné
podpory a souhlasu těch, kdož jakkoli jsou zavázáni k spolupů—
sobení, a aby nadšení, jež Pichler svým spisem vyvolal, nebylo
jenom momentánním bengálským ohněm.
Pichler byv přítelem otázán, jak si představuje začátek zlepšo
vacího kursu, pravil: »Začátek může býti různý ;' kdyby byla zří
zena professura katechetiky, katechetická knihovna, museum,
kdyby nynější Christlich-paedagogische Blátter ') za centrální list
katechetský byl uznán, kdyby katechetské spolky spojily se
v jeden svaz — pak by byl začátek již učiněn.: Nuže pracuj každý,
jak můžeš! Hora est iam nos de somno surgvere!
.

*

*

Pichlerův spis valnou většinou hlasů kritiky byl přijat velice
příznivě. jenom Literarischer Anzeiger, Graz, Styria, 1907—8,
Nro. 3. napsal: »Der Gegenstand dieses Buches bringt es mit
sich, dass es mehr níederdriickend als erregend wirkt und suma!
z'njz'ingeren Katecheten keineswegs dz'e Freude zu z'lzrem .se/zweren

Beruf weckenwird. Unbestreitbar wžire es fůr die katholische Sache
fruchtbarer gewesen, bei der Darstellung der' Mángel auch die
Mittel zu ihrer Behebung anzugeben.< Ovšem, pojímání & dojem
spisu Pichlerova mohou býti ruzné, individuelní; ale možno říci:
právě proto, že líčí nedostatky a vady, důležitost vyučování ná
boženského, zodpovědnost katechetovu, povzbuzuje čtenáře, stává
se ostruhou, která pohání k dosažení vznešeného cíle nejlepšími
prostředky. Nazvala-li kterási kritika knihu Pichlerovu dokonalým
zpytováním svědomí, možno právem říci, že jest i katechetskými
exerciciemi.
Nebezpečí, že náboženství ze školy odstraněno a racionali
stickou bezbarvou morálkou nahraženo bude, jest veliké a ne
přátelé naši velmi dobře znají slabiny vyučování náboženského. 2)
Je zcela přirozeno a vysvětlitelno, že nyní, kdy otázka náboženství
ve škole jest akutní, nejen učitelé, ale i vzdělaní laikové všímají
si více vyučování náboženství i způsobu, jakým se děje. Nejen
tedy proto, že duše nesmrtelné zasluhují vším právem nejlepšího
způsobu vyučovacího, alei z těchto důvodů jest nevyhnutelně
třeba, aby na díle reformy soustavně a vytrvale se pracovalo.
1) Velice dobrý časopisy založen Msgr- lanem Panholzrem, XXXI. roč.
Ročně 12 čísel, vždy 15. dne v měs. vycházi; celoročně pouze 4 K; platí se
chekem. Vydává vídeňský katechet. spolek, rediguje bratr Vil. Pichlera, Jan
Ev. Pichler (známý svými katechesemi, o nichž příště promluvíme). Objed
nati jest u knihkupectví Heinrich Kirsch, Wien-I, Singerstr. 7.
2) Viz- Školský Obzor, roč. XlIl. (1907) článek: Náboženství na škole
obecné od Kamila Pokoje. Autor sice projevuje na kolika místech zášti
k náboženství,

ale přes to ——bohužel — nutno nestranně přiznati, že v lec—

čem má pravdu.
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Leckteré závady odstraniti není sice v moci katechetově, ale přece
mnoho na osobě jeho závisí.
Katecheta bud' ve škole úzkostlivě svědomitým. Nemá-li
dosti pevné vůle, aby obtíže v cestu se stavící přemohl, nebéře-li si
tolik práce, aby sám sebe vzdělával a zdokonaloval, nevykládá-li
náboženství s láskou, hraje-li při jeho hodinách hlavní úlohu rá
koska, píše-li do katalogu jenom špatné známky, aniž by bral
trochu ohledu na prostředí, v němž dítě žije, na individuelní jeho
vlastnosti a schopnosti — pak ovšem vychovává dítě péči jeho
svěřené jenom pro sociální demokracii a nikoliv pro církev. Časy
jsou zlé, a proto konej ve škole každý svou povinnost co nejsvě
domitěji, jinak bude spravedlivý soudce tisíce duší dětských na
tobě jako na Sluhovi nevěrném požadovati. — Nezapomeň, že'
srdcem dítěte pracuješ k srdci rodičů, k němuž skoro nijak jinak
klíče nemáš!

Literatura.
Poklad věřících. —Patříme-li na běh události ve světě, pozorujeme-li,
jak se všech stran na církev sv. se útočí, jak nezadatelná její práva se upí
rají, služebníci její jak jsou zlehčování a pronásledováni, zastesknouti si musíme
a zvolali s prorokem. »Bolest má nad bolest, srdce mé truchlí ve mně —
Což není pryskyřice v Galaad, a což není tam lékaře?< O jest tam 'é ař -a
na Sionu bydlí ještě Hospodin, : ale >cesty k Sionu kvílí, protože nejsou,
kdo by kráčeli po nich.: Ano, zapomenut dlí P. jeliš, náš božský lékař, ve
svatostánku, nadarmo volá: >Pojd'teke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi
jste, a já vás občerstvím. : Není kdo by pospíchal s chválami a díky před
jeho oltář. kdo by čerpal ze zřídel Spasitelových, a P. Ježíš vždy znova musí
si stěžovati: _>Dvoje zlo učin.l lid můj, mne opustili studní ci vody živé, a
kopali sobě cisterny, cisterny rozpukané, které nemohou držeti vody.( A bohu
žel, že tato výtka platí i našemu národu českoslovanskému — nám, chrá
něncům sv. Václava, jenž vlastnoručně připravoval víno a chléb ke mši
sv., a v noci P. ]ežíše v kostelích navštěvoval — nám, kteří jsme synové
velikého Otce naší vlasti, Karla IV., jenž, dle vlastního vyznání, skrze nejsv.
svátost od zákeřné smrti otrávením byl zachráněn. Pro urputně hájení kalicha
octli se naši předkové na scestí, a my jejich potomci nevšímavě a lhosteině

chováme se k tomu, zač oni v zaslepenosti své ikrev prolévali. 0 kde
najde se ten, jenž by nám jako druhdy prorok Osiáš lidu israelskému za
hřměl do duše: jerusaleme, jerusaleme, obrat se k Hospodinu Bohu svému!
Tímto Osiášem chce býti »Poklad věřícíchc, lidový list věnovaný k šíření
úcty k nejsv. svátosti oltářní. On chce ukazovatí našemu lidu. kde jest jeho
pravý poklad, chce vésti ho k oltáři, a na jeh- stupních s ním rozjimati
o \ehké nepochopitelné lásce Krista svátostného, chce v srdcích našeho lidu
zapalovati oheň, který přišel Pán Ježiš pustit na svět, a ničeho jiného si ne
přeje. než aby hořel. Slibuje seznamovati náš lid se životopisy horlivých cti
telů Pána ]ežíše v nejsv. tajemství, a počíná životopisem známého P. M. lile
menta Petra, zakladatele Kongregace Bratří nejsv. svátosti v Č Budějovicích,
který zemřel 17. února 1901 v ruchu svatosti. Kdo znal tohoto našeho če
ského Boska a apoštola českobudějovického. dojista s dychtivostí sáhne po
tomto životopise z péra prvního jeho klášterního chovance. Io poučeni jest
postaráno výtečným pojednáním: »Eucharistie a křesťanská rodina < Ve stati
nadepsané »Hovornac vytknul si časopis za úlohu odpovidati na dotazv'tý
kající se nej sv. svátosti a života duchovního; chce býti tedy svým čtenářům
i rádcem v záležitostech duše. — Přejeme tedy hejného rozšíření tomuto
lidovému časopisu a doporučujeme co nejvřeleji. Zdař Bůh!

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle Vl. po sv. Duchu.
Následujme příkladu zástupů dnešního sv. evangelia.
>Veliký zástup byl s Ježíšem.
(Mar. 8, I.)

»Veliký zástup byl s Ježíšem a někteří z nich z daleka
přišli,c čteme v dnešním sv. evangeliu. Jak zahanbuje mnohé
z nás, ale zároveň také povzbuzuje onen zástup lidí, který za
Kristem Pánem šel. Z daleka mnozí byli, dlouhou cestu konati
musili, než k Pánu Ježíši došli, kolik dní ho poslouchali a ke
konci bez pokrmu a nápoje u něho dieli, jen aby mohli svaté
učení jeho slyšeti. Není to zahanbující pro nás, není to přímá vý
čitka naší vlažnosti, kdyžtě málo za časů našich je těch, kteří by
skutečně tOllŽIlÍpo slovu božím? Jest to ale také nám povzbuze
ním ku větší horlivosti ve službě boží a vůbec v dobrém. Jako
kdysi Julius Caesar stana před sochou krále Alexandra Vel. zvolal:
ó hanba! Když Alexandr 30 let stár byl, již půl světa podmanil
ajá zrovna tak stár jsa, nic jsem nevykonal, čím bych slávu sobě
získal 3 po smrti památku po sobě zanechal—tak mohli bychom
i my zvolati: Jaká to hanba! Tyto zástupy židů takovou oběť
přinesly, tak krásný příklad horlivosti a dychtivosti vposlouchání
slova božího nám dávají a my, křesťané, místo abychom horli—
vějšími byli, jsme čím dále vlažnějšími ve službě boží, ve zbož
nosti a v dobrém vůbec. Jak nás zahanbuiíl Nejmilejší! Nedejme
se zahanbiti zástupem provázejícím Ježíše Krista, nýbrž následujme
příkladu jeho.
P 0 je d n á n í.

Z daleka přišel zástup za Ježíšem, aby slyšel svaté slovo
jeho a s dychtivosti také každému slovu jeho naslouchal. Násle
dujme krásného příkladu tohoto. Sám Duch sv. nás vybízí slovy
Knihy moudr. (6. 12): »Buďtež tedy žádostivi řečí mých, milujte
je a budete míti umění.: Ano, umění bohumile, zbožné a mravně
žíti, umění jak spásy dojíti jest ovoce slova božího. Toho důkaz
v životě nacházíme. Kdo slovu božímu se vyhýbá, nikdy cestou
Rádce duchovní.

36
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pravou nekráčí, cestou spásy, nýbrž ve tmách tápá, »Milujte světlo
moudrosti všichni. kteří jste představeni lidem,: volá opět Kniha
moudr. (6. 23). Ani králové, ani knížata, nikdo není vyňat z po
vinnosti poslouchati slovo Páně. Nebo co jiného rozuměti máme
světlem moudrosti, leč světlo moudrosti boží, slovo boží, které
zástupcové Kristovi, kazatelé, hlásajíř' Co tedy, nejmilejší, si my—
sliti a říci máme otom křesťana, který oslovo boží nedbá, který
buďto málo kdy, nebo vůbec nikdy v chrámu Páně se neukáže.
Co říci máme o něm? Neváží si Krista, pohrdá Kristem, poně
vadž pohrdá jeho svatým slovem! Co říci máme o tom člověku,
který má sotva několik kroků do chrámu Páně, ale on první po—
vinnost svou křesťanskou neplní, doma raději nečinně se pova
lujeř Zda nezahanbuje ho zástup dnešního sv. evangelia, který tak
daleko za Ježíšem šel a několik dní u něho dlel?
n]ako těla pokrmem a nápojem se živí a sílí,: pravil Ori
genes, »tak i duch slovem božím se živí a sílí.: Pokrmem ducha
a posilou jest slovo boží a modlitba. Kdo nemá chuť k jídlu a
pití, jest tělesně nemocen, kdo nemá touhy po slově božím a
modlitbě, jest nemocen duševně. Tělesně nemocný je neschopen
ku práci a má stále smrt před očima; duševně nemocný je ne—
schopen skutků dobrých a neujde tolikéž smrti, smrti věčné. Bez
božího slova není kázně a bázně, bez božího slova není lásky
k Bohu; není strach před hříchem a trestem, bez božího slova
není spásy.
»Kdo z Boha jest, slovo boží slyší.c Tato slova Páně stále
pravdiva jsou a zůstanou. Kdo slovo boží neslyší, není z Boha,
nýbrž z tohoto světaastímto světem vezme odplatu svou. Blaho—
slavení, kteří slovo boží slyší a ostříhají ho.
Zástup provázející Krista Pána učí nás dále, kterak o spásu
duše své dbáti máme. Zajisté, kdyby zbožní posluchači ježíše
Krista nebyli pečlivi spásy své, nebyli by tak daleko šli a tak
dlouho u Krista Pána zůstali. Jeden úkol dal nám Bůh všem bez
rozdílu. a to je péče o spásu naší, a tento úkol má býti první naší
povinností, před ním musí ustoupiti vše, nebot od dobrého jeho
provedení závisí naše věčnost. A již zde na světě. Co je člověk
bez této starosti, tedy bez náboženství? jen tam, kde pravá péče
o spásu duše, tedy náboženství jest, jest moudrý vladař, sprave—
dlivá vrchnost, spravedlivý soudce, věrní a dobří poddaní, zbožná
rodina, poslušné dítky. Naopak, kde není náboženství, sami dobře
víte, jak to vyhlíží; všude nepořádek. Vrchnost zapomíná, že pod
daní jsou lidmi, poddaní neváží si představených. Ospravedlnosti
a věrnosti nemožno míuvití. Otec, matka bez náboženství nestará
se o dítko, dítko neposlouchá a neváží si rodičů.
Co by se bylo stalo, nejmilejší, s prvními křesťany. kdyby
nebyli dbali o své náboženství — a následkem toho, co by bylo
z nás? Kde by bylo křesťanství dnes? Ano, nahlédněme ještě dále,
do dob starých eků a Římanů, jak tu my, křesťané, jsme za
hanbeni. Prvním u nich bylo náboženství a náboženství ustoupiti
musilo všechno. Řek i Říman, jak ráno 2 lůžka povstal, již spě—
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chal ke svým bůžkům a jim oběť přinášel. Nezačal žádnou práci,
nešel dříve za svým obchodem. vůbec ničeho nepodnikl, dokud
bůžkům svým neobětoval.- jak stál by tu zahanben mnohý kře
sťan. který bez modlitby lehá, bez modlitby vstává, který po celý
den na Boha a duši svou nevzpomene — ano, který ani v neděli
a ve svátek Bohu svému chvilku věnovati nechce! Bohužel, že
pravda to a pravda velmi smutná.
Spaseuí a posvěcení sebe sama jest nejdůležitějším a nejnut
nějším zaměstnáním pro nás. Všechna ostatní zaměstnání, byt
sebe důležitější se zdála, konečně jsou přece nepatrná; zdaří-li se
však to jediné, vše jsme získali. Při ostatních zaměstnáních ne
víme, pro koho pracujeme. »jiný jest, který zasévá, jiný, který
žne.: (jan 4, 37.) jak často nalopotí se člověk, aby něco vyžískal,
při čemž často i duše jeho je v nebezpečí — a ovoce práce jeho
snad jiní požívají. Pečujíce však ospásu duše své, pracujeme vždy
sami pro sebe a jistě budeme sami ovoce prací svých požívati.
Při ostatních zaměstnáních zabýváme se vždy dočasnými, pomíje
jícími věcmi, které nás upokojiti a oblažití zcela nemohou, které
mohou nám býti odňaty a kterých u porovnání s nekonečnou
věčnosti jen krátký čas užívati budeme. Pečujeme-li však o spa
sení své, tu zabýváme se duchovními věcmi, které, poněvadž nad
přirozené, mnohem větší cenu mají než všechny statky pozemské
a kterých nikdo nám odejmouti nemůže. Vše zde na světě jest
nedostatečné a pomíjející, vše tam nahoře jest dokonalé a trvá
věčně. Proto, jak praví Písmo sv., »moudrý jest, kdo duši své
moudrý jest : (Sir. 37, 25)
Sv. Pavel napomíná TimOthea, žáka svého: »Bohatým to
hoto světa přikazuj, at nejsou vysokomyslní, ani doufají v neji—
stém zboží, ale v Bohu živém, který nám dává všechny věci hojně
k požívání; at činí dobře a bohatnou v dobrých skutcích; at
rádi dávají a se sdělují; at sobě skládají základ k času budoucímu,
aby dosáhli pravého života.: (I. Tim. 16—19.) Co značí tato slova?
Tak žíti máme, ne abychom snad před světem slavné získali si
jméno, nahromadili bohatství, nýbrž abychom života věčného do
sáhli. Proto přišel zástup dnešního sv. evangelia za ježíšem a nám
lid ten krásným září příkladem. Nepřišel tam pro čest a slávu,
nepřišel k chudému ježíšovi pro majetek, nýbrž přišel, aby po
slouchal slovo boží, slovo života věčného. Tot cíl křesťana —
život věčný. A k životu věčnému napomáhají nám ctnosti adobré'
skutky. Dobrý skutek. z lásky k Bohu vykonaný, velikou od Boha
přislíbenu má odměnu. Není ale právě toto nejpodivnější? Za od
měnu, za peníze udělá člověk všechno na světě. Kolník pracuje
v potu tváře za odměnu dobrých žní; kupec podniká daleké cesty
po zemi i po moři, jen aby hojný zisk měl; řemeslník i dělník
pracuje po celý den a do noci pro výdělek. Není práce, není za
městnání, které by člověk nepodnikl pro mzdu a odměnu. Za od
měnu však, kterou Bůh mu slíbi', za spásu věčnou namáhati se
nechce. A přece volá sv. Augustin: »O jak velikého namáhání
hodna jest odměna, která věčně trvá!< Kdyby odměna trvala sto
*
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tisíc let, přece by měla konce. odměna nebeská nemá ale žád
ného konce; »co tobě dám. praví Pán, nemá koncev. Bůh přisli
buje za ctnost a dobrý skutek nebe a nevysvětlitelné radosti ne
beské a člověk — aspoň větší část lidí — žije tak, jak by se to
jich netýkalo, nestojí, nedbá o odměnu věčnou. A co následuje
z toho? Oč nestáli. toho nikdy nedosáhnou.
Známo jest, že námořníci plující po moři při hrozícím ne
be2pečí věci méně cenné do moře vrhají, ano, konečně i věci
cenné a jen co k živobytí třeba ponechávají a všemožně hledí za
chovati pro případ zachránění — a zcela moudře. Nejmilejší!
]ednají tak lidé, jednáme tak my moudře? Při hrozícím nebezpečí
věčného zatracení nedbáme, nýbrž obtěžujeme se pomíjejícími.
zbytečnými ano i hříšnými věcmi světa tohoto, které na věčnosti
nižádné ceny míti nebudou. Ale potravu, která zachovati má nás
pro život věčný, ctnosti a dobré skutky nehledáme. Jednáme
správně a moudře? Odpovězme si upřímně. Nejednáme.
Nejmilejší! Žijeme jen jednou na světě, máme tedy jen jed
nou čas a příležitost, abychom si dobrými skutky a ctnostným
životem nrbe zasloužili. Žijeme-li a umíráme-li ke cti boží, jest
naše štěstí na věky zajištěno; mijí-li však život náš aniž bychom
dobré činili a Bohu sloužili, pak jsme po celou věčnost ztraceni.
Co by nám pak prospělo, kdybychom si byli poklady celého světa
nashromáždili, čest a slávu si zjednali, na své duši však škodu
trpěli? Uvažme dobře, na to jest, že povoláni jsme, abychom
věčně blaženými se stali; Uvažme však též, co tojest. že splníme-li,
k čemu jsme povoláni, že pak na věky zahyneme. Věčně blažený
nebo věčně zatracený! Věčný život nebo věčná smrt! jedno nebo
druhé bude naším podílem.
Proto za vzor vezměme sobě zástup 5000 lidí, o němž nám
dnešní sv. evangelium vypravuje. Nezavírejme srdce své před 510—
vem božím, aniž se slovu božímu vyhýbejme, nýbrž rádi a vy
trvale jako zástup tento je poslouchejme a dle něho život svůj
zaříditi hleďme. Jedinou starostí naší životní budiž péče o spásu
nesmrtelné duše a všech uchopme se prostředků, kterými bychom
si spásu svou a věčnou blaženost p0jisti1i. Když jedenkráte jistý
mocný kníže jakousi nespravedlivou věc od sv. Řehoře požadoval,
dostal od něho tuto odpověď: »Kníže, kdybych měl dvě duše,
mohl bych snad jednu obětovati, abych tvé žádosti vyhověl; po
něvadž ale "mám toliko jednu jedinou, tu chci tedy věčně bla
ženou učiniti.: Nejmilejší! Slova tato buďtež nám příslovím a
hrozí-li spasení našemu nějaké nebezpečí, rceme sami sobě: »Mám
jen jednu jedinou duši a tu chci věčně blaženou učiniti.c Amen.
Frant. Čec/z, kooperátor v Šaraticich (Morava).
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Neděle Vl. po sv. Duchu.
Nemá křesťan příčiny, proč by se styděl za víru svou.
'

Tak i vy za to mějte, že jste zajisté
zemřeli hříchu, ale živi jste v Kristu
Ježíši Pánu našem. K Řím 6. v. 11.

]est ve ctnostném životě něco co jest hanebného, zač by se
ctnostný styděti měl? Není. Ctnostný mohl by bydleti ve skle.
něném domě, aby na něj viděli všichni lidé, ale neviděli by špat
nost, nýbrž ctnost apak lidskost. Ne tak člověkšpatný, ten si musi
bráti útočiště k úkrytu, ke lži, k omluvám, bojí se, aby na něho
se nic neprozradilo. aby snad nepřišlo na jevo, co kde v tajnosti
spáchal. My, kteří Kristu Pánu věrnost jsme slíbili a slib držíme,
nemusíme se nikdy za skutek svůj styděti, ale směle se chlubiti
můžeme, nebo umřel křesťan hříchu a žije ctnosti, kdežto zvrhlý
člověk umřel Kristu a žije hříchu. Přece však v životě bývá pra
vidlem, že dobrý se ostýchá a ukrývá a zvrhlý se roztahuje a
špatností pyšní a dobrým pohrdá. Proto uvažujme dnes, že nemá
křesťan příčiny, proč by se styděl za víru svou, ano, že má tímto
způsobem i slib splniti Bohu, jemuž věrnost slíbil.

Pojednání.
I.

Slyšeli jste, že se člověk pěkně urostlý omlouval člověku
hrbatému pro to, že není hrbatý? Anebo snad se k vůli hrba
tému tvářil a stavěl tak jako brbatý by bylPNeslyšeli. Býtipěkně
urostlým jest boží dar _ a proto nenapadne někomu hrbatým
se stavěli. Dobře tak. Zíti Kristu- Pánu, býti křesťanem věřícím,
znamená tolik jako odumříti smrtelnému hříchu, býti poctivým,
nezištným, spravedlivým, býti zkrátka dobrým č!ověkem, to zna
mená býti křesťanem, jest tedy snad moudré styděti se za svou
víru, která mne povznáší, která mi dodává síly k dobrému?
Íako se nestydí nikdo za krásné oko, za bystrý sluch — a
jasný rozum — tím méně se může kdo styděti za víru svou, která
mu jest pravidlem dobrého života.
Poněvadž tedy sv. víra jest cosi vzácného a vznešeného, co
zdobilo ty nejlepší lidi, kteří zde po světě chodili — mám víru
svou ochotně a rád vyznávati, nikdy se za ni styděti, poněvadž
bych se styděl za něco dobrého a šlechetného k vůli něčemu
špatnému.
Hlásiti se ku ježíši Kristu zajisté neni nám ku potupě, ale
ke cti, býti ale na straně nepřátel jeho jest nám khanbě.]sme-li
na straně Páně, pak jsme třeba mezi nepatrnými lidmi, nízkého
zaměstnání a původu -— jako byli sv. apoštolé, učedníci Páně, ale
vždy sami počestní lidé, kteří třeba hřešili, ale život svůj napra
vili a spravedlivě žili. Býti však na straně nepřátel a posměvačů
Páně, znamená něco hanebného a ponižujícího. Nebo projděte ne
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_přátele Páně, byli to mnozí vznešení lidé co do stavu a původu,
jako zákoníci — fariseové, Herodes, Pilát, ale byli to také lidé
života hanebného a nepoctivého, takže Kristus Pán jim říkal: hroby
obílené, hadí pokolení, vlci v rouše beránčím a pod.
d té doby, kdy Syn boží Ježíš Kristus se vtělil a zjevil
lidstvu, minulo již osmnáct set let, ale nezměnil se dosud ten
poměr mezi Ježíšem Kristem a světem. Jako byste si nekladli za

čest býti důvěrným přítelem Herodesovým, který sinežíše Krista
a apoštolů a církve posměch WF, ano v bílý šat bláznů Pána
Ježíše obléci dal, aby jej posměchu celého Jerusalema vystavil —
bude snad dnes ke cti člověku, posměch si činiti z církve Páně,
služebníků jejich a snad i z Ježíše Krista? Kladli byste si za čest
býti za jedno

s Pilátem P_o_n_t__s_l_c_ým,
který nechtěl ani býti proti Pánu

Kristu, ani býti pro něho a naposled rozhodl se umýti si ruce a
vydati Pána Ježíše na smrt, byli byste poctěni tím, když by vás ně—
kdo považoval za Pilátu podobné? Nebyli, ale bylo by vám uráž—
kou, tedy ani dnes není křesťanu ke cti, není-li ani pro Ježíše
Krista veřejné a slavně, ani proti němu, ale jest jako had hladký
a svléká svou kůži podle toho mezi koho přijde. Mezi zbožnými
tváří se zbožný, mezi špatnými tváří se špatným. V tom není
nic čestného ale hanebného. Takový člověk není křesťan, ale
Piláťův učedník. A kdo tak jedná z křesťanů, nežije v Kristu, ale
žije dle Piláta — stydí se za ježíše — a jde s Pilátem.
Bylo by vám, křesťané, poctou, kdyby vám řekl někdo, že
jste neohrožení a srdnatí jako__vojáchod křížem, kteří se rouhali
Ježíši, když konal krvavou mši sv. za hříchy světa? Byli byste
poctěni, kdyby vám řekl někdo, že se nebojíte ani věčnosti, jako
onen _lotr na levé strmě Páně? Cítili byste se právem uražení ta
kovou řečí; nuže tedy, pamatujte si,že není ani dnes ctí, pro
člověka jednati jako oni nepřátelé Páně, kteří se za Pána Ježíše
styděli, k němu se nehlásili, z něho posměch si činili, ať už to činil
Herodes král. nebo místodržitel císařský Pilát, nebo voják římský,
„nebo lid jerusalemský neb lotr na levici, tak není ani dnes, milý
křesťane, dobrým svědectvím o člověku, —- který se stydí
za víru svou, třeba by to činil jako vznešený Pilát, který byl pře
5vědčen o nevině Páně, ale z ohledů světských radějiuraul věčnou
pravdu a spravedlnost, než by byl kopl do shromáždění špatných
nepřátel Páně.
II.

Tak to máte dnes v životě právě tak jako za onoho času.
— Shledáváš-li hanebnost a zvrhlost na nepřátelích Páně, —
nemysli, že dnes jsou poctivější, hodnější než byli tenkráte, a že
jdeš li s nimi, že tím na cti opravdově získáš! At jdeš s Hero
desem neb s Pilátem, neb s lidem jerusalemským neb s rou—
havým lotrem, nikdy nejsi v počestné společnosti.
Ale jdeš-li buď s Marií, buď s Janem, bud skajícím Petrem,
buď s kajícím lotrem, vždy jsi v lepší společnosti, jsi-li mezi přá
teli Páně třeba nízkého rodu, nízkého zaměstnání, než mezi vzne
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šenými nepřáteli Kristovými. Proto jsem pravil, že jest nám malou
ctí — stydime-li se za svou víru v Ježíše Krista — aneb ji za
píráme.
»Proto jest to hříchem za víru svou se styděti k vůli něja
kému Herodesovi, neb Pilátovi, neb luze, neb lotrovi nekajícímu.
Proto pravím jest to hříchem, nebo tím, že se za svou víru ně
který slabý křesťan stydí — vlastně Ježíše zapírá a stává se při
vržencem bud Herodesa bud Piláta neb lotra. A tak i dnes se
stává mnohý křesťan přívržencem posměvačů Páně, že se bojí
úsudku lidí, kteří by snad to či ono řekli neb si pomyslili.
, III.

Lidé se bojí často úsudku lidí. jimiž vším právem pohrdají
ako špatnými lidmi. Co by ti záleželo na tom, aby o tobě řekl
smilný Herodes třeba král, aneb co by o tobě soudil prodajný
Pilát, neb dokonce lotr na levici, proto, že jsi učedníkem Páně.
Dělal by sis něco z úsudku a pohrdání těch lidí? Rekneš ne
nedělal — dobře máš — tedy si také nic nedělej z řeči a po
směšku nynějšího Herodesa, neb Piláta, neb toho. který se rou
hají Ježíši Kristu a buď živ Ježíši Kristu, odumřihříchu, abyssním
žil věčně.

Snad ti více bude záleženo na úsudku, jaký by měli o tobě
lidé dobří a Pánu věrní jako byla Maria, apoštolé. Snad ti ko
nečně nejvíce bude záležeti na tom. co praví a soudí otobě Pán
Kristus sám! A ten pravil co bude souditi o těch, kteří se sty
děli za něho:
Kdo mne zapře před lidmi, toho já zapru před Otcem svým
nebeským. Kdo mne vyzná před l:dmi, toho já vyznám před
otcem svým nebeským.
Řekneš, že Petr zapřel, ale Petr zapřel jednou za třikrát a
pak věčně vyznával a i život dal. Ty rovněž máš víru svou vy—
znávati, hájiti, dle ni žíti. Nečiníš li tak, tedy jsi slabochem, neb
k vůli nějakému lotru nekaiicímu, aneb k vůli darebnému Hero
desovi zapřeš Pána svého. On se ten člověk, před nímž se stydíš
víru vyznati, nejmenuje Herodes ani Pilát, ale jest zrovna neb

skoro taký jako Herodes aPilát aneb lotr a protokvůli takovým
lidem nechtěj zapříti Mistra svého, v jehož jménu chceš žíti, umí
rati, spasení bráti.
IV.

Tim není řečeno, že se snad musíš hádati v hospodě a
v práci se všemi lidmi, kteří jsou Herodesu neb lotru ve víře
i životě podobní, to nechci říci. Nebo takové hádky u džbánu a
pod. nevedou nikdy ku přesvědčení, ale ještě ku větší zatvrze
losti. Stačí, když dáš svou nelibost na jevo několika slovy — a
dosti. Ten kdo není mocen slova a neumí bájiti zručně — nikdy
v dlouhé výklady se nepouštěj, nebo zvrhlou vůli nikdy nepře
svědčíte, kdybyste měli tak dlouhou řeč jako byla ona řeč Páně
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na hoře, že již sluníčko zapadalo a den se již nachýlil. Dosti jest,
když dáte nelibost na jevo — a společností takovóu pohrdáte.
V životě se často, ba velmi často stává, že hovor se točí
okolo sv. náboženství a víry. Tu také se stavá, že se mysly různí,
jako se různily o Mistra a Pána našeho. Jedni tak, druzí onak
myslí a soudí, ale pravda zůstane pravdou, že vždy jen špatný
pták do svého hnízda kálí, a jen špatný katolík za víru svou se
stydí a jí haní. Nebojme se úsudku lidí, jimiž pohrdáme.
A mějte také na paměti, že není nejšpatnější ovoce, na které
si vosa zamířila, ale právě nejsladší a nejzralejší. Co špatní lidé
haní — bývá velmi zhusta věc velmi dobrá. Pod stromem s nej
lepším'ovocem bývá nejvíce kamenů a klacků.
Kristus Pán potuou sobě isvým věrným předpovídal, chceme
my býti většími než Mistr náš?
Jestli se klade člověku za špatnost zakrývati svůj mateřský
jazyk, čím větší jest zločin zaplrati sv. víru svou. Jazyk nemohu
ve všech okolnostech zachovati, na př. v zemi kde úplně jsem
sám toho jazyka (Asie. Anglie a pod.), ale víru sv. mohu zacho
vati'všude, nebo ona jest to pružné péro, které řídí skutky mé.
Kdo zapírá Krista, aneb se stydí za něho, činí jménu jeho
veliké bezpráví, nebo v jeho jménu chceme býti spasení a v tom
jménu umíráme hříchu, abychom v jménu jeho žili, ty by ses chtěl
stydětiř
Kdo mne vyzná před lidmi, toho já vyznám před'Otcem.
V.

Neděle Vll. po sv. Duchu.
O některých heslech falešných proroků (I).
»Pilně se varujte falešných proroků..
(Mat. 7, IS.)

Ve dnešním sv. evangeliu praví Spasitel náš: :Pilně se varujte
falešných prorokůc. — Po všechny časy dle svědectví Písma sv.
byli proroci praví a proroci falešní nebo lžiproroci. — Praví pro
roci jako Mojžíš, Eliáš, sv. jan Křtitel a jiní byli od Boha lidu
posláni — falešní proroci bez povolání a poslání od Boha sami
od sebe, z vlastních choutek. ze ziskuchtivosti, ze ctižádosti,
z uraženě pýchy své vystupovali. — Praví proroci měli vnuknutí,
zjevení od Boha, co mají lidu mluviti. — Tal-r mluvil Hospodin
Mojžíšovi posílaje jej k Israelským do Egypta: >]di tedy, a já
budu v ústech tvých a naučím tebe. co bys mluvil.: 2. Mojž. 4,
12. Sv. apoštol Petr pak napsal: »Žádné proroctví písma vlastním
vyložením se nestává, nebo ne z vůle lidské přinese-nojest ondy
proroctví, ale Duchem svatým jsouce nadchnuti mluvili svatí boží
lidé.c II. Petr. 1,_21. — Lžiproroci bez povolání od Boha, z vlast
ního popudu, z vlastních choutek mluvili.
Praví proroci mluvili vždy pravdu i nepříjemnou a to kaž
dému, i nejmocnějším tohoto světa a pro pravdu i pronásledo—
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vání, i smrt podstoupili. Tak prorok Nathan králi Davidovi vy
týkal jeho proviněn veliká, sv. ]an Křtitel bez ostýchání a bázně
pravil hříšnému králi Herodesovi: »Neslušít tobělc Mar. 6, 12.
Lžiproroci však, jako na př. Luther, lichotili zvláště mocným to
hoto světa, proti zákonu božímu hověli a póvolova'i hříšným ná—
ruživostem jejich.
Praví proroci připravovali jen cestu nejvyššímu proroku,
božskému učiteli lidstva ježíši Kristu. — Spasitel náš pravil o sobě:
»Já jsem cesta, pravda a život. Žádný nepřichází k Otci, než
skrze mne-.c jan 14, 6. >]á jsem světlo světa; kdo mne následuje,
nechodí ve tmě, ale bude míti světlo života <<Jan 8. 12.
čení své svěřil Ježíš Kristus církvi své. — Církvi své za
slíbil Spasitel náš »Ducha pravdy, aby s ní zůstával na věky,“
jan 14, 16—17.. církvi své přislíbil ]ežíš Kristus ochranu svou pro
všechny časy řka před svým nantbevstoupením sv. apoštolům
slavným způsobem: »A aj s vámi jsem po všechny dny až do
skonání světa.: Mat. 28, 20. Církev sv. jest tedy dle božského
ustanovení strážkyní a hlasatelkou pravdy boží, jest hlasatelkou
pravdy křesťanské a vykonává tento úřad svůj skrze papeže, bi
skupy a kněze.
Vystupovali však a vystupují proti pravdám od církve hlá
saným lžiproroci, jakž sám Spasitel předpověděl, a před nimiž
varoval slovy dnešního sv. evangelia: »Pilně se varujte falešných
proroků.: Mat. 7, 15. Než mnozí ikatolíci nedbají této výstrahy
Páně, zvláště též za dnů našich. — Zdá se, jakoby v době naší
platila prorocká slova sv. Pavla: »Bude čas, kdyžto zdravého
učení nebudou snášeti, ale podle svých žádostí sobě shromažďo
vati budou učitele majíce svrblavé uši (jsouce dychtiví nového a
nového učení) a od pravdy zajisté sluch odvrátí a k bajkám se
obrátíc. II. Tim. 4, 3—4.
Falešní proroci, aby svedli lid, užívají jistých hesel, která
lehkomyslným lidem se líbí. — O některých z těchto falešných
hesel chci dnes promluviti. — Duch svatý osvítiž nás, bychom
nepravdu a zhoubnost hesel těchto poznali.

Pojednání.
l. Všechno jest příroda, není Boha a Pána nad námi — jest
jedno z nejpřednějších hesel lžiproroků. — Ovšem jest příroda —
jest svět a to svět překrásný, v němž jest překrásný pořádek. —
jest na obloze nesčíslný počet nebeských těles, aniž by jedno
druhému překáželo. Tak pravidelně se pohybují, že již tisíce let
napřed jejich pohyb a místo na obloze urč-ti lze, jsou nad námi
ohromné hodiny s převelikým počtem koleček, které bez nataho
vání, bez čištění, bez mazání vždy pravidelně jdou a ukazují, a
při tom bez rozžehání a doléváni vždy stejným leskem nám svítí
— Každé hodiny předpokládají rozumného hodináře, každý po
řádek předpokládá rozumného pořadatele, a tak i krásný. uspo—
řádaný svět předpokládá všemohoucího, nejvýš moudrého původce
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— Boha. Proto nejslavnější hvězdáři a učenci v přírodě, ve vý
zkumech a hloubánich svých pokorně uznávali a uznávají Boha, vše
mohoucího stvořitele nebe izemě. — Tak proslulý hvězdář Kepler
napsal v jednom díle s'vém: »Chvalte Boha nebesa, chvalte jej
slunce, měsíc a hvězdy, chvalte jej nebeští zástupové! Bohu budiž
čest, chvála, a sláva od věků na věky.: jiný slavný hvězdář Newton
odkryl vždy hlavu svou, kdykoliv uslyšel_vysloviti jméno »Bůh,<<
Slavný rostlinopisec Linné napsal: »Viděl jsem díla boží jakoby
zakryta a byl jsem úžasem naplněn. Pozoroval jsem počet činnosti
boží ve stvořeních a všude i v nejnižších, nicotě nejbližších zračí
se působení boží.“ —V nejnovější době jest známý v celém světě
americký učenec Edison, vynálezce fonografu a mnoha jiných,
úžasem naplňujících přístrojů. A učenec tento též není nevěrcern,
nýbrž uznává nejvýš mocného a moudrého Boha-stvořitele, vy
znává, že jej mezi jiným ve víře v Boha utvrzuje následující zjev
v přírodě, který přirozeným způsobem vysvětliti nelze: Každá
sražená věc, každý kry51al jest těžší než to, z čeho se utvořil. —
Led však, sražená to voda, krystal z vody, jest lehčí než voda.
— jak tu Bůh-stvořitel přemoudře učinil výjimku z pravidla. ——
Kdyby byl těžší led než voda, naplnil by dna řek a moří tak, že
by tam v krátké době ryby a ostatní živočichové zahynuli
Když někdo upírá Boha- stvořitele, ať nám řekne a vysvětlí,
odkud povstal ve světě pohyb, odkud, z čeho povstali živí tvo
rové, kterak z hmoty mohl povstati živý, rozumný č.ověk? Proto
dobře pravil již trpítel job: »Zeptej se hovad a naučí ttbe.
ptactva nebeského a oznámí tobě. Mluv zemi a odpoví tobě, a
vypravovati budou ryby mořské: kdož neví, že všecko to ruka
Hospodinova učinila?<<Job 12, 7—9. Dobře odbývá i nynější ne
věrce žalmista Páně slovy: »Nesmyslný řekl v srdci svém: Není

Boha.< Zalml

My pak z celého srdce vyznáváme: »Věřím v Boha, všemo
houcíhoy stvořitele nebe i země <<
2. Viry není třeba, když jen člověk poctivě žije ——jest ji

ným heslem lžiproroků. — Řeč taková jest právě tak nerozumna,
jako kdyby někdo řekl: Základu u domu není třeba, když jen
dům stojí, pramene u řeky není třeba, když jen voda teče, ko
řene u stromu není třeba, když jen strom roste. Každý ví, že dům
bez základů první větší bouře vyvrátí, že řeka brzy vyschne, když
byl odveden neb vyschl pramen, že strom brzy uschne, jakmile
byl podťat kořen — Víra v Boha vševědoucího, nejvýš spravedli
vého soudce, jest základem, pramenem, kořenem poctivého, ctnost
ného života. — Kde základ víry podkopán, kde pramen víry vy
schnul, kde kořen víry podťat, tam poctivost, tam mravný život
dlouho neobstojí, když se dostaví trpká zkouška, pokušení. jaká
víra, taková obyčejně též mr.vnost a poctivost.
Proto dobře pravil slavný muž našeho národa (Dr. Rieger):
»Tomu, kdo věří, můžeme imy věřiti.: — O zemřelém francouz
ském senátorovi Renaudovi se vypravuje následující: Kdyj. tento
zbožný muž ze svého domova v Pyrenejích po prvé do Paříže ku
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zasedání do sněmovny přibyl, najal si v hotelu (velikém hostinci)
několik pokojů a nájemné na několik dní, 150 franků, zaplatil
předem. Majitel hotelu tázal se senátora přeje-li si potvrzení
»Nikoliv,c odpověděl Renaud, »toho není třeba, vždyť to viděl
Bůh.c Usmáv se pravil hostinský: »Vy věříte v Boha?: »Toť se
rozumí l: pravil Renaud. »Vy přece snad téžlc :]á nevěřím; od
pověděl hostinský. »Takla odvětil Renaud. »Pak ovšem třeba jest
opatrnosti. Prosím o písemné potvrzení a A dobře měl zbožný
tento senátor. Tomu, kdo nevěří, není též radno věřit.
Francouzský časopis jeden přinesl v r. 1897 následující zprávu :
]istý dělník, opilec a neznaboh, seděl v krčmě a chlubil se před
svými soudruhy, co mu to dalo práce, než svou ženu odvrátil od
konání náboženských povinností a od Boha. —' Napilý vracel se
domů. -—Před obydlím svým vidí sběh lidí a mezi nimi policejní
zřízence. — Zatažen neobyčejným zjevem vrazil do svého bytu;
než hrůza, tam spatří na loži ženu a tři děti zadušeny. Na stole
pak byl lístek s následujícími slovy: Dokud jsem věřila v Boha,
měla jsem dosti síly snášeti bídu Nyní můj katan, manžel, udělal
ze mne ženu zoufalou, bezbožnou. Nechci, aby děti moje byly
tak nešťastny jako já a proto jdu s nimi. — Hle, kterak tu žena
tato zřetelně vyznala, že víra v Boha ji sílila, dodávala trpělivosti.,
nevěra však ji přivedla k zoufalství, k samovraždě a vraždě
svých dítek. —
Záleží tedy na víře, jest třeba víry, bychom byli a zůstali
poctiví a ctnostní, falešným jest heslo liiproroků: Viry není třeba,
když člověk jen poctivě žje.
3. Víra jako víra — jest opět jiným heslem lžiproroků. —
Heslo toto jest nejvýš nerozumné a zpozdilé. — ]s<n na světě
rozličná vyznání náboženská, jejichž věrouka a mravouka sobě
odporují. — Naše víra učí, že jest jeden Bůh, pohani mají množ
ství bohů ve svých modlách. Naše víra učí, že ]ežíš Kristus jest
Syn boží a Spasitel světa; židé pak učí, že Ježíš Kristus nebyl
Bohem a že Spasitel ještě na svět nepřišel. — Naše víra hlásá,
že ve velebné svátosti jest a zůstává Ježíš Kristus na oltářích kato
lických přítomen; luteráni, kalvíni a jiní to upírají. — Katolická
víra učí, že jesr sedm svátostí od ježíše Krista ustanovených;
protestanti však mají jen dvě nebo tři svátosti dle svého učení.
Katolíci ctí a vzývají Pan-iu Marii a svaté, ctí jejich obrazy; lu
teráni však Matce boží a svatým zvláštní úccy upírají jejich obrazy
nectí. — Každý přece lehko pochopí, že ze dvou sobě odporu
jících učení obě pravdiva býti nemohou. -- Známa je ,t snad ně

kterým z posluchačů anekdota, že kjakémusi dobráckému staro
stovi přišly dvě ženy ve sporné záležitosti. Když první vše, ve
svůj ovšem prospěch, vyložila, řekl starosta: »Máte pravdu.a Když
pak druhá všr na s-.-o;istran't přibarvila a vyložila, řelal starosta
zase: »Máte pravdu . I os'nélJ se kdosi z přitomnýcn řicn: »Ale.
pane starosto, obě přece pravdu míti nemoh0u < Na to odvětil
starosta: »Vy máte také pravdu.: — Tomuto starostovi by se
podobal, kdo by všechna náboženská vyznání za stejně dobrá a
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pravdivá vyhlašoval, kdo by mluvil: Víra jako víra. Kdo by tak
smýšlel nebo mluvil, pak by musil též za pravdivé vyhlásiti oči
vidně bláznivé zásady: Pravda nebo lež, svetlo nebo tma, peníz
pravý nebo padělaný, to jest všechno jedno —všechno jest stejně
dobré. —
Kdyby každá víra byla stejně dobrá,_kdyby Bohu bylo lho
stejno, co věříme a jak žijeme, k čemu by byl Ježíš Kristus, Syn
boží, na zemi sestoupil, k čemu by byl po tři roky neúnavně
úřad učitelský konal. k čemu by byl za pravdu svého učenu tolik
pronásledování a muk podstoupil, k čemu by byl svěřil sv. apo—
štolům úřad učitelský, aby všechny lidi učili věřiti a zachovávati
všechno, cožkoliv jim přikázalP—- Kdyby pak sv. apoštolům bylo
lhostejno bývalo, co lidé věří -a jak žijí, k čemu by byli tolik
apoštolských cest po celém tehdy známém světě vykonali, tolik
pronásledování, útrap a mučednickou smrt za víru Kristovu pod
stoupili?
,
Říkají též lžiproroci, že církev katolická, papež, biskupové a
kněží její jsou nesnášeliví k jiným náboženským vyznáním, že
by měla církev katolická svou věrouku a mravouku poněkud
zmírniti, poměrům časovým prý přizpůsobiti a podobně. — Než
jestliže jest církev katolická v učení víry a mravů neústupná,
trvá-li proti zásadám věrouce a mravouce ]ežíše Krista odporu
jícím na svém: »Non possumus — Nemůžeme jinak,< pak jedná
úplně jako sv. apoštolové, její první biskupové, kteří proti fari
seům a zákoníkúm, proti vysoké radě, nebojíce se hrozeb volali
ústy sv. Petra: »Zdali to spravedlivé jest před obličejem božím,
abychom vás více poslouchali než Boha; sud'te, neb nemůžeme
nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.a Sk. ap. 4, 19—20.

_

jestliže jest církev katolická nesnášeliva, neústupna, pak
byl také nesnášenlivým, neústupným veliký apoštol národů svatý
Pavel, který napsal ku Galatským: »Kdyby i anděl s nebe vám
kázal něco jiného mimo to, co jsme vám kázali, proklat budlc
Gal. ]. 8.

Církev katolická tedy plní jen svůj úřad a svou povinnost,
když proti lžiprorokům, proti kac_ířům hájí pravdu a čistotu
věrouky a mravouky ježlše Krista. »Zádný nemůže jiného základu
položiti mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest ježíš Kristus,.
I. Kor. 3, 11. Držíce se 'tohoto základního kamene, Ježíše Krista.
držme se též věrně jedině pravé církve jeho, církve katolické,
děkujíce Bohu, že dle slov sv. Pavla »vzděláni jsme na základ
apoštolů a proroků, kdež jest nejhlubší úhelní kámen sám ježíš
Kristus,: Efes. 2, 23. jemuž čest a sláva na věky. Amen.
Frantz'řek Grya'z'l, farář ve Staré Vsi, Morava.
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Neděle Vll. po sv. Duchu.
Hřích pokoušení Boha: v čem záleží, kdo se ho dopouští.
A opět psáno jest:

Nebudeš pokou

šeti Pána Boha svého!

Mat. 4, 7.

Nejmilejší! Denně se modlíme v otčenáši k Pánu Bohu:
>Neuvoď nás v pokušenílc jak. dobře víte, v této šesté prosbě
otčenáše věčný, sám od ďábla pokoušený velekněz poučuje nás.
jak mocně doléhá na člověka v pokušení jeho vlastní tělo, svět
a ďábel. Že však ani my nemáme Pána Boha pokoušeti, to ovšem
zní poněkud podivně. Může tvor tak ubohý, jakým jest člověk,
pokoušeti Pána Boha svého? Což je to možno? A přece, nejmi
lejší. mezi hříchy, které jsou přímo proti úctě Bohu p0viuné a
tudíž proti prvnímu přikázání božímu, vypočitává katechismus
na čtvrtém místě hrubý, dle okolností hrozně těžký hřích, pokou
s'em' Balm.

Snad leckdo z vás si pomyslí: >To je hřích, o němž jsem
jak živ ani neslyšel! Neznám ho a nikdy jsem se ho nedopustillc
Štasten, kdo na konci dnešního kázání bude moci říci: »K lec
kterému hříchu byl jsem již pokoušen, ale ke hříchu pokoušení
Boha nikolivlc
Předmětem dnešního rozjímání našeho budiž: Hříclz pokou
šení Boha ; v čem záleží, kdo se ho dopouští.

Pojednání.
Co ]ťSl Boha pokoušeli?
Na cimbuří chrámu sto,í muž. Těsně nad hlubokou propastí
vznáší se jeho postava. Pod jeho nohama šumí Cedron. týž potok,
přes který o tři 'roky později provazy svázán uprostřed žoldnéřů
k soudnímu domu velerady židovské těžkou konati bude cestu.
Vedle něho stojí kdos jiný. Hrozné jest, mysliti si ty dvě bytosti
v jedné společnosti. Největší na nebi i na zemi — a velmistr a
kníže všeliké zloby z hlubin pekelných, ]ežíš Kristus — a satan.
již dvakráte zasyčel ten pekelný had k nejsvětějšímu Synu bo
žímu. Nyní namáhá se po třetí. Slyšte jen, jak se přetvařuje, jak
lichotí! »jsi-li Syn boží. spust se dolů! Nebo psánojest, že andě
lům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys snad
o kámen nohy své neurazillc Mat. 4, 6. — Má, Syn boží upo—
slechnouti toho hlasu? Má se spustiti do ]erusalema, jehož oby—
vatelé v hluboký spánek ještě pohříženi jsou? ještě tři roky — a
bude vlečen ulicemi toho města, jež u jeho nohou se rozkládá.
Budou se ho dotazovati, budou ho zapřísahati: ajsi-li ty Kristus.
Syn Boha živého.?c Budou se nad ním pohoršovati, řekne-li ano!
Odsoudí ho jako rouhače. Hle, tam s druhé strany kyne mu vý
šina, pahorek; Kalvarie jest to. Tam bude státi jeho kříž. Nebylo
by lépe, aby senyní, v tento okamžik uvrhl v propast, aby již
nyní svou obět dokonal? Bůh ho vzkřísí třetího dne, dopadne-li
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s roztříštěnýmí újy na kamennou, tvrdou dlažbu jerusalémskou.
Aneb přijdou andělé a budou mu posluhovati.
Vidíte. nejmilejší, to bylo první pokoušení Boha! Nikdo jiný
nedopustil se tohoto pokoušení, leč sám ďábel. anemohl k tomu
užiti ostřejší zbraně nad slova svatého Písma, nad věčné zaslíbení
boží. A nebylo též světě,šího místa v Starém Zákoně nad to, na
němž stál. Dejme tedy pozor: Co iest Boha pokoušeti? Satan
chtěl zkoušeti svého Pána Boha, je-li skutečně Synem božím.
Proto žádal na něm krkolomný skok do hlubiny, který měl Pána
]ežíše donutiti, aby buď s roztříštěnými údy na dlažbu dopadl,
aneb kdyby toho nechtěl, aby jednu ze svých božských vlastností
— všemohoucnost — ukázal, a to ne proto, že toho nutně třeba
bylo. n koliv, ale protože se ďáblovi zlíbilo 'drze Si zahrávati se
svatými vlastnostmi božími.
A teď již víme, co znamená Boha pokoušeli: Bez oážne'pří—
činy vyzývali [fo/m, aby podal důkaz svých dokonalostí tím, že
od zač/zomz'mořeía'ne'pomocz',zázraku

žádáme neb očekáváme, aby

c/zom zkusili. zda Bůh je:! skutečně všemohoucí, ne/oýš moudrý
nebo nejvýš dobrotivý.
Pravím: bez vážné příčiny. Neboť když prorok Eliáš na Bohu
žádal. aby seslal oheň s nebe a tím ohněm dříví 'a obět na oltáři
zapálil, nebyl to hřích proti prvnímu .přikázání božímu. Duch boží
sám k tomu proroka poháněl; běželo o to, aby modlářství po
hanské zahanbeno a jméno boží oslaveno bylo. A prosíme—li
v těžké nemoci. když se nám již všecka pomoc lékařská marnou
býti zdá. Pána Boha o uzdravení, není ta modlitba hříchem po
koušení Boha, nýbrž pravou, upřímnou modlitbou, důvěrou v Boha.
Ovšem dalo by se předpokládati, že nikomu ani nenapadne, aby
podobně jako satan na samého Pána Boha se odvažoval, aby s ním
jednal tak, jako rozpustilí kluci, kteří své učitele na svůj soud
pohánějí. Ovšem nám, všedním lidem, přichází to poněkud zvlášt
ním, chce-li satan Syna božího posléze ke hříchu pokoušení
Boha svésti.
Spust se dolů! Jak? Což mohl tvor tak chytrý, jakým jest
ďábel, skutečně pokoušeti k něčemu, čeho se přirozenost lidská
děsí? Ach, křesťané drazí, nemůžeme-li toho pochopiti, jest to
tím, že neznáme propasti úskoků ďábelských. Lidská mysl ovšem
časem povážlivě kolísá. Byly osoby, které hladověly až ke smrti
ze strachu, že zchudnou, které onemocněly ze strachu před ne
mocí. A vzali-li si lidé ze strachu před smrtí život, nesmíme se
diviti, podaří—lise šílené troufalosti omámiti člověka tak, že úto
kem, attentátem .na Boha, zázrak si vynutiti chce. Je to ovšem
zvláštní, ale my jsme též zvláštní tvorové. Vybídnouti muže, který
se pádu děsí a leká: »Vrz se dolů!', aneb: »Skoč do vody!:
zdálo by se, že jest pokušením, jež jen nepatrný úspěch slibuje.
Přece však to není nepřirozeno, nýbrž potvrzuje jen známou
skutečnost, že často jsme pokoušeni učiniti právě to, čeho se
obáváme.

— 567—

Ostatně, rozmilí v Kristu, ke hříchu pokoušení Boha není
ani třeba výslovně na Bohu žádati důkazů jeho dokonalostí, jako
ďábel žádal na Pánu ježíši.

Nikoliv!

Aby se člověk tímto

hří—

chem prohřešil, není právě třeba zpříma, bez vážného důvodu
slovem neb skutkem žádati na Bohu důkazu jeho božských do
konalo—tí. yes! te'z' tajné pokoušení Boha, jež se děje, abych tak
řekl, mlčky.

je to zvláštní v leckterém srdci lidském. Lehkomyslnost, do
mýšlivost a bezměrná pýcha zápasí vněm o palmu vítězství. Není
propasti bludů. do níž by člověk nebyl hotov se uvrci, oddává.li
se své vášni. Ačkoliv se děsí toho, Pána Boha výslovně pokou
šeti. mimořádné pomoc: boží vyžadovati aneb na ni spoléhali —
přece ho k tomu ponouká zvláštní příšerná náklonnost. Což ne
byli lidé, kteří ve své pýše žádného lékaře povolati, žádného léku
užíti nechtěli, jenom proto, že se domnívali, že milý Pán Bůh
musí jim jako jejich zřízenec býti k službám a jejich velice dů—
ležitou osobu zázrakem své všemohoucnosti zachránitiř Nejednalo
se jim ani tak o uzdravení, jako ozvláštní důkaz všemohoucnosti
boží. ó jak sxů'lná jest myšlenka, býti předmětem zázraku!
Vizme, nejmilejší. to jest Boha tajně pokoušeli : Nežádatz
sice zjfzmě a výslovně důkazu jeho božských vlastností, “abychom
se o m'a/z přesvědčili, ale činili něco, co naše/zo Pána Boha ma'
donutili, aby k vůli mím užil soýo/z nejdokonaZE/síclz vlastností.
Pravda, Bohu za to díky, pominuly již doby, v nichž se
dály tak zvané orddlz'e, soudy boží, tajné pokoušení Boha. Sly—
šeli jste snad o zkoušce ohněm, při níž obžalovaný středem dvou
těsně vedle sebe stojících hořících hranic projíti musil. Zůstal-li
bez porušení, byl považován za nevinna. Slyšeli jste snad o zkoušce
vodou, při níž obviněný na znamení své neviny z kotle naplně
ného vařící vodou nějakou věc vytáhnouti měl, aniž by si roku
opařil. Snad jste četli o zkoušce křížem, při níž obžalovaný s roz
pjatýma rukama u kříže státi musil, aniž by je spustiti směl. To
vše bylo pokoušením Boha. Neboť chápete, že oheň vždy pálí,
vřelá voda vždy kůži opaří a rozpjaté rámě i při nejsilnějším sval—

stvu ochabne, nepodepře-li Bůh svým všemocným ramenem kle
sajícího ramene člověka & nezasáhne—li svou divotvornou rukou
v zákony přírodní, aby oheň nepálil —- jak tomu bylo u tří mlá—
denců uvržených do ohnivé peci — anebo aby vřelá voda ne—
opařila. A i kdyby to byli světci — jako na př. sv. Kunhuta,
manželka císaře Jindřicha II., která se podrobila zkoušce ohněma
přes radlice do běla rozžhavené kráčela, aby své nařknuté pa
nenské čistoty obhájila — přece musíme říci: »Bohu díky za to,
že doby ty pominulylc
.
Bylo by neznalostí dějin, kdyby někdo myslil, že toto po
koušení Boha je příznakem křesťanství, poněvadž křesťanský středo
věk se ho dopouštěl. Nikoliv, nejmilejší, pokoušení Boha jest bez
odporu zcela pohanského původu. Sbledáte ho u starých Reků,
Indů a zvláště u Germánů. Vnukati člověku docela nepravou.
představu o Bohu Stvořiteli jest pochoutkou dáblovou. Tím jen
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si vysvětlíme, že lidé dospěli tak daleko, že se domnívali: »Mz'lý
Pán Bůh jest se svými dokonalostmz' zde proto, aby nám pomohllc
Proto měli křesťanští věrozvěstové těžkou práci vpraviti pohanům
přesvědčení, že soudy boží nelze s pravým pojmem Boha ve spo—
jení uvésti právě jako to, že Bůh, který na Sinaji člověku svůj
zákon dal, nemůže býti nucen, aby svou vůli zjevil. Církev Du
chem božím osvícená neopomenula nikdy soudy božíprohlašovati
za to, čím vlastně samy sebou jsou, totiž za hříchy proti prv;
nímu přikázání božímu, za hříchy proti úctě Bohu povinné, za pokou—
šení Boha.
Než, nejmilejší, neoddávejme se sebeklamu, hřích pokoušenž
Boha častzýlřz'mje za našich a'mž, než bychom si myslili.
Když Assyrští za vojevůdcovství Holofernova obléhali město
Bethulii, nejen všechnu dopravu do města přerušili, ale i vodo
vody přetrhali, aby obyvatelstvo hladem a žízní ke vzdání donu
tili, povstala ve městě veliká tíseň. Již pomýšleli obležení na to,
aby se vzdali. Velekněz Oziáš učinil návrh: »Počkejme ještě pět
dní. Nepomůže-li nám Bůh do té doby, nezbude nám, než se
vzdáti.c Svatým hněvem byla rozpálena hrdinná, silná _?udith,
když o tom uslyšela. Předstoupila před své spoluobčany a řekla:
»jřaka' je to řeč, že Pánu Bohu záhony stanow'te a jemu čas
i okolností předpisovatz' chcete/) Kdo jste vy, že se odoažuje/e
Boha pokoušetz'Pc
Nepozorujete, nejmilejší, že i dnes mnozí, Boha pokoušejí?
Duchem božímosvícenáJudith prohlašuje za pokoušení Boha to, že oby
vatelé Bethulie od Boha pomoci sice očekávali, sami však nečinili,
co bylo jejich povinností — vždyť přece mohli výpad z města
podniknouti. Což jest to tedy, chtějí—lidnes lidé býti dobře živi,
míti bezstarostnou existenci, ——ale prstem nechtějí ani hnouti.> —
Pokoušení Boha jest to! Člověče, přičíň .te — praví přísloví — a
Bůh tz' pomůže! Kdo chce žíti, kde ne51l a nesázel, ten je poše
tilcem a pokouší Boha.
Leckdo naříká si dnes na špatné časy. že není možná ani
na vezdejší chlebíček si vydělati, avšak práce se štítí a to jest
vlastní a pravou příčinou jeho bídy: zvláštní druh pokoušení Boha
jest to. kterým se takový člověk prohřešuje. — Kdybyste třeba
celý den v kostele dleli a celé hodiny na kolenou klečeli, zapo
mínajíce na slova: »Čas k dílu, čas k jídlu, čas k modlitběc,
o svých povinnostech však byste ani slvšeti nechtěli: pokoušeni
Boha jest to, jehož se dopouštíte. — A kdyby někdo z vás byl
obchodníkem a užíval všech druhů početních, jimž se ve skole
naučil, aby tím svému obchodu pomohl, kdyby užíval měr aval),
jež nejsou cejchovány a při tom si myslil: »Však se po tom Pán
Bůh ptáti nebudec — o takovém křestanu pravím: pokouší Boha,
aby mu ke klamu a podvodu pomáhal. A neočistí ho od toho
hříchu ani výmluva, žejiní rovněž tak číníaže by jinak ku předu
nepřišel. Psánoť jest zajisté: aNebudeš pokoušeti Pána Boha svého !v
— Aneb Všimněme si některé služebně. Dobře se jí vede ve
službě. Najednou uteče — nemá k tomu ani řádné příčiny — a
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nyní teprve trpí bídu a strádá dlouho. I ona svým způsobem po
koušela Pána Boha. — Jiný zas má dobré místo, ale nepravá cti—
žádost pobádá ho, aby se toho místa vzdal a vše na jednu kartu
vsadil. Rád by více vyzískal, více cti a slávy sbíral. Lidé málo
seznali a ocenili jeho nadání, Bůh mu musíktrůnu slávy pomoci:
— pokoušení Boha jest to, čeho se dopouští. — A jsi-li tak zdráv,
že bys každodenně Bohu za to děkovati měl, ale v šílené nadu
tosti zdraví své sportem a krkolomnýmí podniky mrháš, pokou
šení Boha se dopouštíš. Zvláštní je to s námi lidmi! Neznáme
ceny zdraví až onemocníme, a nesneseme toho stěstí, až se ocit»
neme v neštěstí. Děti nedají hračce tak dlouho pokoje, dokud ji
nerozbijí. a pak má Pán Bůh zázraky _činiti. Proto vás prosím,
rozmilí v Kristu, neutíkejte se nikdy k prostředkům, při nichž
byste byli nuceniprositi Boha, aby vám vněčem nespravedlivém
pomáhal. »Nebudeš pokoušeti Pána Boha svéholc
]e-li ale hříchem proti prvnímu přikázání božímu v těles
ných a hmotných záležitostech Boha pokoušeti a jenom na něho
spoléhati, jak hrozným teprve jest vydávali svou ubo/zou duši
v nebezpečí: tím vnitřním předpokladem, že Bůh musí rejí ujmouti
:: ji zachránili. Není to hrozné pokoušení Boha, hazardní hra,
kterou mnozí se spasením duše své provozují? Pravda, máme za
slíbení, že Bůh nás ostříhá na všech cestách našich, ale dejte
dobrý pozor: na těch našich cestách, jimiž jz'tz' musíme dle své
povinnosti, ve svém povolání. Máme zaslíbení, „že nás nepotká
z'ádný lev na královské, vznešené cestě k nebi, kráčíme li cestou
přímou. Ale ubíráme—li se postranními cestami do pouště aneb
do křovin naší vlastní síly, pravíme-li: Neuškodí mně to, jdu -li
tam neb onam, ač tam mnozí o svou nevinnost, o svou čest,
o svou víru přišli, pokoušení Boha jest to, čím se prohřešujeme.
Bůh ochraňuje nás, kračíme-li po stezce povinnosti. Proto neboi
se,“ křesťane, jsi-li třeba vysazen na nebezpečné stanoviště a závrať
se o tě pokouší. Než kde je psáno, že nás Bůh ochrání, budeme lz'
kráčetz' cestou vlastní pošetilostz' a sve'voleP! — Našeptává-li vám
satan, že křesťan vždycky dobře jedná a bezpečen jest, kamkoli
kráčí; našeptá'vá li vám pýcha, že jste již dosti staří a chladní,
tak že vám ten divadelní kus neb ona kniha )iŽ uškoditi nemůže,
ačkoliv již jiné k pádu přivedla: pokoušení Boha jest to, čeho
se dopouštíte. Pravda, křesťan jest bezpečen, kráčí-li cestou
povinností a Bůh ho ochrání, ubírá li se stezkou přikázání božích.
Ale kdo opovážlivě vůli boží se protiví, vydává se v nebezpečí,
že bude ode lvů pekelných rozsápán.
e Bůh své věrné ostříhati
chce, krásná a vznešená jest pravda; než ohavnou lží jest, že
hřích a příležitost ke hříchu žádné škody nepůsobí. Budte pamět
livi toho, že nás Bůh svobodně stvořil, ale nezapomínejte, že ne
máme výsadního listu ke hříchu. *) Slibuje-li nám svou ochranu,
přece nedovoluje, abychom byli opovážlivými. Nehleďte na tu
*) Orig.: Denkt daran, dass uns Gott í rei erschaífen, aber vergisst
nicht, dass wir keinen Freibrief
haben zum Bósen.
Rádce duchovní.
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neb onu stranu! Budte rádi, nežádá-li Bůh na vás, abyste svou
ctnost osvědčili zkouškou ohněm. Což nebyli i světci zažehnuti
ohněm, k němu-li se příliš přiblížili? A my bychom se domnív
vali, že můžeme žhavé uhlíky ve svém klíně udržeti, aniž bychom
jejich žhavost pocítili? Clověk nemůže v ráji vydržeti a proto po
kouší svého Boha!
Jen spoléhejte na sebe, na své průpovídky a na své dobré
vlastnosti — a jistě klesnete, protože psáno jest: >Nebudeš po
koušeti Pána Boha svéhoh Nechte si našeptati od ďábla: Vždyť
to není tak zlé, tak daleko to nepřijde! Připustte a dovolte, aby
se vám líbila řeč ďáblova: To přec není .tak hrozné, jdeš-li do
společnosti lehkomyslných lidí. Jen si nechte namluviti: Třeba
bych v hříších žil, Bůh mne přece nenechá umřlti bez řádné pří

pravy na smrt. det

potom rád učiním, co bude mou povinností,

jen at mne nyní nechá vesele žíti. — Křesťané! To vše je pokou
šením Boha. Bůh pomáhá těm, kteří sami sobě pomáhají a ve
jménu Páně pomoci hledají, řkouce: »Pane, kamkoliv mne po
voláš. chci jíti — a kdyby to bylo i přes přívaly vod i skrze pla—
meny ohně. A kdyby mne Pán na vrchol věže chrámové postavil,
nechci ničeho jiného, než tam státi, až mne Pán sám odvolá. Ale
abych sám sebe v prapast uvrhl — ó můj Pane, můj Bože, pro
lásku, kterou ke mně máš, pomoz mi v zápase a dej mi sílu,
abych pokušení přemohl.
Plňme v záležitostech časných, duchovních i věčných věrně
své povinnosti. Pohlížejme s důvěrou vzhůru k dárci všeho dobra,
potom zajisté místo abychom bo pokoušeli budeme ho ctíti a
oslavovati a pomoc boží s výšin nebeských nás nemine.
»Smýšlejte — končím slovy z Knihy moudrosti 1, 1—2 —
o Hospodinu v dobrotě a v sprostnosti srdce hledejte ho; nebo
nalezen bývá od těch, kteří ho nepokoušejí.c Amen. *)
Přeložil R. S.

Neděle Vl-ll,po sv. Duchu.
O dalších heslechjlžipr—oroků. (II.)
»Synové tohoto světa jsou opatrnější,
nežli synové světla v pokolení svém.:
Luk. 16, 8.

V podobenství dnešního sv. evangelia rozumi se člověkem
bohatým sám Bůh, „který Pánem jest všech, bohatý ke všem,
kteříž ho vzývají. Rím. 10, 12. My jedenkaždý jsme vladaři,
kterými Bůh svěřil statky tělesné i duchovní, svěřil nám hřivny,
jimiž těžiti máme pro království nebeské. — Bůh »ukázal bohat
ství slávy své při nádobách milosrdenství, kteréž připravil ku
slávě.: Rím. 9, 23. Těchto darů tělesných a duševních máme
_
') 5 kázání ze sbírky »Das Gesetz der zwei Tafelnc. Predigten ůber
die zehn Gebote Gottes von Franz Stingeder, Domprediger. Linz a. D. 1907.
Druck und Verlag des kath. Pressvereines
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dobře užívati, neboť přijde jednomu každému z nás chvíle, kdy
zazní i nám hlas Pána nebeského: »Vydej počet _z vladařství
svého, nebo již nebudeš moci vládnouti.: Luk. 16, 2. jak stál
ohromen, zastrašen těmito slovy nespravedlivý vladař sv. evan
gelia! — Bylt on dle slov Spasitele našeho synem tohoto světa
— žil jen pro tento svět, užíval dovolených i nedovolených ra
dovánek tohoto světa, vyznal se, jakž jeho jednání s dlužníky Pána
jeho dokazuje, výborně v úskocích a šibalství tohoto světa, aby

jen jiné zaslepil, sobě pak pomohl. A takových synů tohoto,
světa jest iza našich časů mnoho, ano snad více, než kdy jindy.
— Spasitel náš řekl: »Synové tohoto světa jsou opatrnější, nežli
synové světla v pokolení svém.< Luk. 16, 8 Syny světla roz
umějí se ti, kteří se světla svaté víry drží. — A tu bohužel mu
síme častěji pravdivost tohoto výroku Spasitelova doznati. Oč
více obyčejně se namáhají synové tohoto světa slovem. tiskem,
spolky, schůzemi, aby na svou stranu přivedli, nových přívrženců
si získali, jakých úskoků, zchytralosti užívají. A synové boží, sy
nové a dcery církve svaté naproti tomu často bojácně, ospale,
nečinně si počínají — a proto tak často se stává, že hrstka pro
tívníků náboženství a církve svaté vítězí na tomto světě.
Synové tohoto světa, by si přívržencůzískali, nezkušené svedli,
užívají ve své prohnanosti jistých hesel, z nichž již předešlou ne
děli některá jsme poznali. — Dnes budeme o dalších těchto
heslech ižiproroků a jejich lichosti uvažovati. — Přijď, ó Duše
přesvatý a osvítiž nás!
Maria, panno nejmoudřejší, Stolice
moudrosti, oroduj za nás!

Pojednání.
1. »Náboženství patří jen do kostela a do domácnosti — ni
koliv pak do veřejného života: — jest dalším heslem lžiproroků.
_ Heslo toto hlásá něco nepřirozeného. — ]estit přece člověku
přirozeno, by to, co uvnitř cítí, též na venek, na veřejnost najevo
dával. — lověk at jest v kostele, v domácnosti nebo před ve
řejností, má přece vždy tutéž duši, totéž Svědomí, téhož Boba
všudypřítomného, vševědoucího při sobě. — Náboženské pře
svědčení, svědomí nepodobá se šatu, který bychom mohli jen
v kostele a v domácnosti nositi, při vstoupení však na veřejnost odlo
žiti. —- Heslo toto žádá dále po člověku, po katolíku něco po
kryteckého. — Představme si nějakého syna, který by v domác
nosti otce, matku měl v uctivosti, k nim se lichotil, kdyby však
před lidmi ve společnosti s otcem, matkou se sešel, jich si ne
všímal, za ně se styděl neb je dokonce potupil. — Zdaž by mu
pak otec, matka věřili, kdyby v domácnosti k nim se lichotil,
zdaž by mu právem nemohli říci: »Když před lidmi, ve společ—
nosti za nás se stydíš, nás neznáš, nás urážíš, nestojíme nyní
0 tvé pokrytecké lichocení.: — To by měli uvážiti takoví kato
líci, kteří sice jakž takž do kostela dle přikázání církevního chodí,
v domácnosti po katolicku žijí, ve veřejném však životě protiná
*
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božensky, proticírkevně se chovají a se zastávají zásad, lidí, novin
protináboženských, proticírkevních, kteří z ohledů lidských, pro
časnou slávu neb zisk v obcích, spolcích, sněmovnách protinábo—
žensky, proticírkevně hlasu1í.— Známo jest na př., že ve Francii
a též jinde mnozí poslanci na veřejnosti, ve sněmovně mluvili,
bouřili proti náboženským, klášterním školám a zatím potají
své vlastní dítky posílali do náboženské školy, ač měli státní bez
náboženskou školu blíže. — Co. k tomu říkalo a říká jejich svě
domí? —
Ach nikolivl Náboženství nepatří jen do kostela a do do
mácnosti, nýbrž i do veřejného života. — Spasitel náš zřetelně
pravil: »Kdokoliv mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před
svým Otcem, jenž jest v nebesích; kdož by pak mne zapřel před
lidmi, zapru i já ho před Otcem svým, kterýž jest v nebesích..
Mat. 10, 32, 33. Spasitel náš učení své přirovnal kvasu, Mat. 13,
33.. který proniká celé množství mouky, do níž se dá. — Tak
i nauka, víra Ježíše Krista má pronikati celý život křesťana,
veškeren nejen soukromý, nýbrž i veřejný život. — Nejen do
kostela a do domácnosti patří náboženství, nýbrž i do školy, by
dítky nábožensky, mravně byly vychovávány, náboženství patří
do úřadů, by tyto svědomitě ke cti boží a blahu lidu byly za
stávány, náboženství patří do obecních síní, do sněmoven, by ve
svých zřízeních, zákonech proti zákonu božímu, víře Ježíše Krista
ničeho neustanovili, náboženství patří i do hospodářských, peněž—
ních podniků. by tyto poctivě, nezištně byly vedeny a pamato—
vali správcové jejich, že budou kdysi účet skládvati před Pánem
nejvyšším, vševědoucím, nejvýš spravedlivým. Cím méně nábo—
ženství ve veřejném životě, tím méně též mravnosti a poctivosti,
což jest jistě na škodu lidu a společnosti lidské vůbec. —- Proto
lživé a zhoubné jest heslo falešných proroků: Náboženství patří
jen do kostela a do domácnosti, nikoliv pak do veřejného živora.
2. »Hovění žádostem tělesným žádá příroda — a proto
není hříchem: — jest dalším heslem lžiproroků. — Na heslo
toto odpovídáme: Hovění žádostem tělesným ovšem není samo
sebou vždy hříchem, avšak musí uspořádáno, řízeno býti dle zá
kona přirozeného a dle zákona božího. — Zvířata iako neroz—
umní tvorové ukojují své žádosti dle pudu přirozeného, od Stvo
řitele jim vrozeného, a málo shledáme u zvířat případů, že by
míru na př. v pokrmu a nápoji a v užívání tělesných žádostí
vůbec překročila. — Za to bohužel často ano velmi často člověk,
král tvorstva na zemi, v hovění tělesným žádostem míru překro
čuje a pod nerozumné zvíře se snižuje. — Když mnohý na př.
nápoje tolik užívá, že v bezvládí a v bezvědomí leží, místo řeči
jen nesrozumitelně mumlá a nebo jako zběsilý řádí, jest takové
hovění žádosti tělesné též příroda? -— Když mnozí následkem
nemírného užívání smyslných žádostí tělesných zdraví své podko
pávají, vnemocnicích a blázinci v hrozných bolestech a útrapách
trvají, jest to též příroda? — již tedv náš rozum a přirozený
zákon nám praví, že není každé hovění žádostem tělesným dobré
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ani pro jednotlivce, ani pro společnost lidskou. Člověk má své
žádosti tělesné říditi dle rozumu věrou osvíceného. — A tu náš
Spasitel nám dal jakožto základní pravidlo příkaz: >Zapří sám
sebe!: Mat. 16, 24. Svatý Pavel pak volá výstražné: »Budete-li
podle těla živi, zemřete; pakli duchem skutky těla mrtviti budete,
živi budete.<< ím. 8, 13. Sám o sobě pak napsal svatý Pavel:
' »Tresci tělo své a ve službu je podrobují. abych snad, an jiným
káži,'sám nebyl zavržen.: I. Kor. 9, 27. Na jiném místě pak volá
sv. Pavel: »Nemylte sel Smilníci nebudou královstvím vládnouti.:
I. Kor. 6, 9—10. l—Ile!Spasitel náš. sv. apoštolové hlásají zcela
jiné zásady, než jest heslo lžiproroků: Hovění tělesným žádostem
není hříchem.
Nekřesťansky mluví tedy opilec neb smilník, který praví:
»Nemohu se zdržet!< Můžeš se zdržet, když se budeš přemáhat,
když se budeš vyhýbat zlé příležitosti a zvláště když budeš Boha
o potřebnou pomoc prositi. »Všechno mohu skrze toho, který
mne posiluje.: Filip. 4, 13.
Nebuď tedy, milý křesťane, otrokem, nýbrž pánem svého
těla. >Toť jest zajisté vůle boží. posvěcení vaše, abyste se zdržo
vali od smilství, aby jedenkaždý z vás uměl nádobou svou (tělem
svým) vládnouti ve svatosti a ve cti, ne v náruživé žádosti, jako
pohané, kteříž Boha neznají.: I. Thes. 4, 3—5.
Zásada lžiproroků, že hovění žádostem tělesným jest vždy
nutným a proto žádným hříchem, iest člověka nedůstojna, po
něvadž jej snižuje a svobodnou vůli mu upírá. jest též nekře
sťanská, protože se protiví přikázáním naší svaté víry.
3. Člověk žije jen jednou na světě, proto at užívá dokud
jest čas: — jest další heslo světáckých lžiproroků. —_Heslo toto
by mělo jakousi oprávněnost, kdyby člověk byl jen pro tento
svět, kdyby neměl nesmrtelné duše, kdyby nebylo života posmrt
ného. _- Tomu však tak není. — Clověk jest od Boha a pro
Boha, má nesmrtelnou duši, stvořen jest. by Boha miloval, jemu
sloužil a za to věčné spásy došel. K Isaiášovi prorokovi mluví
Hospodin o člověku: »Ku slávě své stvořil jsem ho, způsobil
jsem jej a učinil jsem ho.< Isaiáš 43, 7. V knize pak »Kazatelc
čteme napomenutí: »Pamatuj na stvořitele svého ve dnech mla
dosti své, prve než přijde čas trápení a přiblíží se léta, o nichž
díš: Nelíbí se mi . . prve než navrátí se prach do země své,
odkud byl, a duch navrátí se k Bohu, kterýž jej dal.: Kor. 12,
1. 7. A Spasitel náš poukazuje na nesmrtelnost duše a odplatu
neb trest na věčnosti volal výstražné: »Co platno člověku, byt
všecken svět získal a na své duši škodu utrpěl Pc Mat. 16, 26.
]inde pak: »Běda vám, kteří se nyní smějete, nebo kvíleti a pla
kati budete.: Luk. 6, 26. Hle! Bůh a Spasitel náš hlásá nám
zcela jiné zásady, než jest heslo: »At užívá člověk, dokud jest
čas le —

Tímto heslem lžiproroků se řídili lidé před potopou. ]edli,
pili, smilnili, o Boha nedbali přes všecko napomínání Noemovo,
až náhle přišla záhuba. — Heslem tímto se řídil bohatec sv.

—574—
evangelia, který obláčel se v šarlat a kment a bodoval-na každý
den skvostně,c Luk. 6, 19., na Boha nedbal, k chudému hlado—
vému Lazarovi nevšímavým, nemilosrdným byl. — Neočekávaně
přišel pozemský konec, za to nastal život věčný a to hrozný. _
»Umřel pak bohatec a pohřben jest v pekle.: V mukách volal
k Abrahamovi: »O;če Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli
Lazara, ať omočí konec prstu svého ve vodě a ochladí jazyk můj,
neb se mučím v tomto plameni.: I řekl mu Abraham: »Synu,
rozpomeň se. že jsi přijal dobré věci v životě svém . .
mučíš . . . mezi námi a vámi jest veliká propast . . .
onud sem nemůže přijíti.< Zádné pomoci nebylo tomu,
na světě bezbožně, světa hříšně užíval. — Proto dobře

. nyní se
nikdo od
který žil
pravil již
žalmista Páně: »Kdo miluje nepravost, nenávidí duše své.: Žalm.
10, 6. Krátká radost, dlouhá, nekonečně dlouhá žalost. — Esau
za trochu čočovice prodal prvorozenství své, mnozí za trochu
hříšné rad05ti zaprodávají duši svou — království nebeské.
lověk žije jen jednou, člověk jen jednou umře — právě
proto, dokud jest čas, má se starati o duši svou, má si připra

vovatikde
šťastnou
pravil, 4Spasitel náš: »Přicházít
noc,
žádný věčnost.
nemůže —Vždyt
dělati.: Jan9
Jindřich VIII., král anglický, odpadl od katolické víry, když
mu tehdejší svatý Otec nechtěl a nemohl dovoliti zapudit řádnou
manželku a jinou si vzíti. — Nejen sám odpadl, ale též celý
národ svůj anglický násilně nutil k odpadnutí od katolické církve.
— Tento smilný a ukrutný král dal odpraviti anebo v žaláři ku
smrti utrápiti 2 královny, 12 vévodů a hrabat, 164 šlechticů, dva
kardinály, 2 arcibiskupy. 18 biskupů, přes 500 opatů a mnichů
a na 70000 katolického lidu. — Když nešlechetník tento blízek
byl smrti, v zoufalství dal si nalíti pohár vína, připil přítomným
a pravil: »Přátelé, vše jsme ztratililc
Tu vidíme zoufalý konec toho, který se řídil dle hesla lži
proroků: »Člověk jen jednou žije na světě, proto at užívá dokud
jest čas. <<— »Přátelé, vše jsme ztratililc
Oč lépe činí ti, kteří v tomto životě se řídí slovy svatého
Pavla ve dnešní sv. epištole: »Bratří, dlužníci jsme ne tělu, aby
chom podle těla živi byli. Nebo budete-li podle těla živi. zemřete;
pakli duchem skutky těla mrtviti budete, živi budete,<< ím. 8,13,
t. j. budete-li hříšným žádostem svým hOvěti, ztratíte ŽIVOtvěčný,
budete-li však dle svaté víry žádosti své přemáhati, dosáhnete
života věčného. —
Synové tohoto světa jsou prohnanější v pokolení svém. Ne
dejme se od nich jejich klamnými hesly svésti. — Za to nechme
se vésti duchem sv víry od církve sv. hlásané, nebot dle slov
dnešní sv. epištoly jen ti, »kteříkoli Duchem božím vedení bývají,
ti jsou synové boží-. Řím. 8, 14 Amen.
František

Grydz'l, farář ve Staré Vsi, Morava.
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Neděle Vlll. po sv. Duchu.
Hříchy proti VII. přikázání božímu.
Vydej počet z vladařství svého. Luk.
16. 2.

Dříve

než

Bůh

člověka

na

tento

svět

uvedl, -— při

pravil zde vše k jeho pohodlí, štěstía blaženosti potřebnéapánem
země této i všeho jejího bohatství jej učinil Pokolení lidské se
zde šířilo víc a více, zabíralo pro sebe nová území, až konečně
naplnilo veškerý okrsek země a zemi tuto mezi sebou rozdělilo
jako odkaz svého Otce nebeského. Než tu se probouzí símě zloby
a závisti v srdci člověka; slušnost, spravedlnost a společenský
řád, řízený onou moudrostí, jež přeje si býti se syny lidskými,
nutí jej činiti rozdíl mezi »mým a tvým-, nutí jej užívati statku
svého dle vůle boží, nutí jej neubližovati svému bližnímu na jeho
právech — však zlá náklonnost ke hříchu vítězí. Jednotlivci icelí
národové zápasí mezi sebou, vedou boj na vyhlazení o píd' země,
0 hroudu zlata. A uprostřed tohoto boje se ozývá mocný hlas
Hospodinův, který přichází v oblaku za rachotu hromu a zvuků
trub andělských: »Nepokradešlc »Nepokradeš, nepožádáš statku
bližního svého,: opakuje Mojžíš národu israelskému a zavazuje
jej přísahou ku plnění a zachování přikázání božích.
Mnozí lidé se domnívají, že VlI přikázání boží se týká
pouze statku cizího, přihlédneme-li k němu blíže, poznáme:
1. že nám ukládá povinnosti ku statkům naším,
2. povinnosti ku statkům našich bližních,
3. povinnosti ku statkům božím,
4. že přestoupení VII. přikázání božího bývá obyčejně hří
chem těžkým.

Pojednání.
I.

Bůh svěřil nám statky duchovní i jmění pozemské a vším
právem bude na nás žádati účty z toho, co nám odevzdal. On
svěřil nám statky tyto v nevyzpytatelné moudrosti své, abychom
jich užili k jeho cti a chvále, ku vlastnímu i bližního prospěchu
a spasení. Všichni bez rozdílu budeme slyšeti jednou slova jeho:
»Vydej počet z vladařství svého, neb nebudeš více vládnouti.:
Než, nejmilejší! co odpovíme na tuto otázku, na níž bude závi
seti celá naše věčnost? Co tu lidí, kteří v lenosti a hříšné rozkoší
mrhají statek jim svěřený, své zdraví, svou čest, dobré jméno.
Co tu rodičů, kteří svým nezřízeným životem ochuzují své vlastní
dítky, je okrádají právě tak jako i sebe, sebeirodínu svou vbídu,
často i hanbu a záhubu uvádíl'
Ten statek, na př., který svěřil ti Otec náš nebeský v lásce
a dobrotivosti své, není tvým, ty's jedině jeho správcem, držitelem
a ne vlastníkem v pravém slova smyslu. Povinnosti tvou jest statek
ten rozmnožený odevzdati dítkám tvým.
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Stává se sice, že upadají lidé v nezaviněnou chudobu; pravít
Duch svatý (v I. Král. 2, 7.): »Hospodin ochuzuje i obohacuje,
ponížuje i povyšuje.: ale týž Duch svatý napomíná nás v knize
Sirach (18, 25): »Pamatuj na chudobu v čas hojnosti a na po
třeby chudoby v den bohatstvía a opět: »Dělník opilec nezbo
hatne a kdo pohrdá malými věcmi, pomalu zhyne.c ]ir. 19, 1.
Ano, my“ víme dobře, že Job zbaven byl bez své viny veškerého
majetku a že se ve svém neštěstí těšil slovy: »Bůh dal, Bůh
vzal, jméno—boží budiž pochváleno,a my víme též, že Pán ]ežíš
žil v chudobě, že těžce pracoval, že nehromadil statky tohoto
světa, za to nám ale nahromadil statky duchovní ceny nekonečné.
A tento Spasitel nám též doporučuje spořivost i opatrnost ve
svém krásném podobenství o hřivnách. Mat. 25. Chudoba neza—
viněná a dobrovolná není hříchem ani hanbou, naopak bývá často
prostředkem k dosažení věčné blaženosti. Za to hříšný jest karban,
hříchem nepořádný život, hýřivost, marnotratnost, paráda a jak
se ty ostatní všeChny hříchyjmenují, které člověka okrádají, hubí
a v chudobu vrhají.
Bůh žehná, udílí zdraví, sílu, vlohy, různá bohatství, ale týž
Bůh nejvýš spravedlivý bude od nás též jednou žádati přísný
účet a běda tomu, kdo svěřenou hřivnu zakopal nebo, což ještě
horší jest, ji promrhal. Co odpoví pak rozhněvanému Soudci na
slova: »Vydej počet z vladařství svéholc Proto, milý křesťané,
spravuj svědomitě hřivnu ti svěřenou a nezapomeň; že ji máš
užití ke cti boží a svému a bližního spasení.
II.

VII. přikázání boží nám ukládá též povinnosti ke statku
bližního, učí nás býti spravedlivými a poctivými, učí nás vzdalo
vati se vší lsti, klamu a podvodu. V tomto přikázání učí nás
nejvýš spravedlivý Bůh nechávati každému, což jeho jest dle če
ského přísloví: »Svoje svato, cizí nejsvětější: (nebo: »Co není
tvého. nech, praví poctivý Cechx)
Naše doba. doba nevěry nezapomíná jen na přikázání boží,
ona zapomíná a zavrhuje spolu i tu staročeskou poctivost. Nové
světoborné nauky šíří se mezi lidem, majetek prohlašuje se za
krádež, krádež za právo a spravedlnost a hlasatelé těchto nauk
se odvolávají rádi i na Pána Boha, který prý stvořil svět pro
všechny, ale ti_mocní a bohatí prý vše zabrali pro sebe.]est tomu
tak opravdu? Ze Pán Bůh stvořil svět pro všechny lidi, jest ovšem
pravda nezvratná, ale pravda jest téžl že člověk, chce-li něco
míti, se musí přičinit; pravda jest rovněž, že nás bolí, uráží a
hněvá, když kdo bez naši vůle nebo proti ní náš majetek po
škozuje. Představme si též, jak by to vypadalo na světě, kdyby
ta vychvalovaná volnost a rovnost s tím neurvalým bratrstvím se
staly skutkem. Nikdo by nepracoval, každý by jen bral a zase
bral, dokud by se ovšem bráti dalo. Než jak dlouho by to trvalo?
Ani jeden rok, namnoze ani jeden měsíc a lidé by mřelí hladem.
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Spolu si všimněme blíže těch, kteří tyto nauky zastávají. 0111ne

sejou ani nežnou a jejich stodoly jsou plné, onity,ía hýříz peněz
posvěcených krví dělníka, který jim je dal na různé fondy v do
bromyslnosti své. Není to podvod, není to krádež druhu nejhor
šího? A důsledek všeho toho jest, že mnohý nezkušený a sve
dený člověk těmito naukami bývá otráven, zničen časně i pro
věčnost. On vidí v práci zlo, nespravedlnost, jí se odcizuje, ji ne
návidí, nedbale odbývá a u větší ještě chudobu upadá. Připadá
mi tu na mysl blahoslavený Hroznata. Když tento zbožný pán
český stavěl chrám a klášter v Teplé, denně prv vkládal na
misku určitý obnos peněz s doložením, aby si každý dělník vzal,
mnoho-li chce, dle své práce a zásluhy. A že jej důvěra v děl
níky neklamala, dosvědčuje ve své poslední vůli z r. 1197, v níž
se na tuto českou poctivost odvolává, když píše: »Pted Čechy
pravímm
Časy se ale změnily a vy víte sami, nejmilejší, co tu dnes
ve světě podvodu, klamu, loupeží a krádeží, vy víte dobře, co tu
závisti, nepřízně a jiných hříchů, jež zakazuje Hospodin slovem:
»Nepokradeš- A zkáza tato roste, ona bují na půdě nevěry.
lověku bez víry, bez Boha není nic svato, nic hříchem. On ne
věří ve spravedlnost, nevěří na věčnost, věčnou odplatu dobrého
i zlého, on slouží jen sobě, svým chtíčům a k ukojení jich ne
leká se ni hříchu, ani krádeže a podvodu, naopak k nim příle
žitost vyhledává. Ano, ten strom nevěry už nese ovoce a ovoce
toto se stává lhostejné společnosti hořkým a trpkým, ono ji trestá
a léčí zároveň a doufejme, že mnohým ještě včas otevře očí aje
zachrání.
III.

Když pokoušeli fariseové Pána ]ežíše, zda dlužno dávati daň
císaři čili nic, tehdy pronesl Spasitel náš ona památná slova:
»Dávejte císaři, co císařovo, a co božího, Bohu.< Tím učí nás,
.že jsme dlužníky jeho Otce nebeského —- než co jsme dlužni
svému Bohu?
Marie Terezie přišla na cestách svých do jedné školy, aby
viděla, jak se děti učí. Ptá se tu jednoho děvčátka, z čeho zho
toven její oblek a děvče odpovídá: »z hedvábí.: »Dobře,<xdí pa
novnice, »kdo pak nám dává hedvábí, víš to téžřc »Ano, bourec
morušový.: >Do které říše náleží tento bourecřc »Do říše živo
čišné.<<Panovnice se usměje a ptá se dále:\ »Do které říše náleží
zlato, z kterého je tento prsten ?: »Do říše nerostů . »A do které
říše náleží panovnice říše rakouskéřx Děvčátko se podívá dů
věrně na císařovnu a ač na snadě jest odpověd: panovnice říše
rakouské náleží do této říše rakouské, odpovídá: »Panovnice říše
rakouské náleží do říše nebeské: — — a dodává a já také.:
Ano, nás všechny, nejmilejší, stvořil Pán Bůh pro nebe; naše
duše, nadpřirozený to obraz boží. není bytostí z tohoto světa ani
tohoto světa, ale její cíl jest nadpřirozený právě jako i její původ
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Od Boha vyšla, po Bohu touží, jej hledá po celý život náš a ne—

ustane, »dokud nespočine v Bohu Spasiteli svém:.
Pozorujme jen na chvilku její činnost! My všichni toužíme
po něčem budoucím, neznámém, a proto nám často ten čas po
malu utíká. A po čem že touží ta duše má? Snad jest to smrt,
snad nějaké statky, štěstí neznámé a rychle pomíjející, snad
radovánky v duši bol a prázdnotu zanechávající? Nikoliv, po všem
tom naše duše netouží — —- ona touží jedině po Bohu, po věčné
blaženosti. Tam nad to modro krásné, nad říšitřpytících se hvězd
si přeje se povznésti k tomu, jemuž jedině náleží a který si ji
koupil za cenu své krve nejdražší a nejsvětější. Ano, jedině Bohu
duše naše náleží, ona jest jeho dílem, jeho majetkem. Hříšník
však láme ona pouta věčné lásky, on ničí v sobě ten nadpřiro—

zený obraz a odlesk božské velebnosti, on olupuje Boha o jeho
statek a dopouští se té nejhorší krádeže na duši své.
IV.

Viděli jsme, nejmilejší, že v VII. přikázání božím se nám
ukládají povinnosti ke statkům vlastním, ke statku našeho bliž
ního i statku božímu naší duši totiž. Přestoupení pak těchto po
vinností že hříchem jest, nás učí rozum, zákon světský i zákon
bOží. —

My vidíme v tomto světě obdivuhodnou harmonii, soulad,
vidíme, kterak živoucí bytosti i mrtvá hmota podléhají určitým,
nezměnitelným zákonům. Slunce udílí naší zemi světlo a teplo, jimiž
vzbuzuje a udržuje veškerý život, živočichům i rostlinám vyká
zána různá místa, podnebí, ohraničeno jest to bouřící moře, jež
nemůže překročiti meze břehů svých — všude ve vesmíru i na
zemi vládne obdivuhodný pořádek a až jednou tento pořádek
bude porušen, nadejde též konec světa. A tomuto pořádku se
musí podříditi i člověk. Zneužívá—li ale své svobodné

vůle a po—

rušuje tento řád, jehož porušení jest ohrožováním společnosti, vy
volává tím nelibost v duši a spravedlnost žádá jeho potrestání.
Krádež je takovým zločinem proti společnosti, jest negaci pravdy
a práva, trest pak negací zločinu a tudíž se hájí společnost rozu
movými důvody vedena veřejným trestem na zloději neb pod
vodníku vykonaným a trest se tak stává potvrzením spravedlnosti
a práva.
Proto také nalézáme u všech, ano i u divokých národů
kruté tresty na krádež. Marnotratník zbavován již u starých Ří
manů mnohých práv jako se děje dosud, zloděj musil navrátiti
2—4násobnou cenu ukradené věci a nad to ještě přísně, někdy
i smrtí potrestán. Císař Karel Veliký ustanovil na velikou krádež
vždy trest smrti, při malé krádeži nejprve vypíchnuto oko, po
druhé uříznut nos, po třetí zloděj oběšen. Z toho poznáváme
jasně velikost i trestnost tohoto hříchu z důvodů společenských a roz
umových.
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Krádež však jest “těžkým hříchem i dle zákona božího, jakož
i ostatní hříchové proti VII. přikázání božímu. At nikdo neříká a
se neomlouvá, že vzal málo, že ošidil nebo poškodil bobáče, který
to ani nepozná. Takových omluv VII. přikázání boží nezná.
Bůh tu praví krátce:» »Nepokradešc a kdo tudíž přikázání toho
neposlouchá, je přestupuje. hřeší neposlušností k Pánu Bohu,
kteráž jest vlastní podstatou hříchu.
»Nečiň nic nepravého v soudě, v loktu, na váze nebo vmíře.
Ill. Moj. 19, 35. dí Hospodin a opět: »Neprospěje bohatstvívden
pomsty, ale spravedlnost vysvobodí od smrti,“ Př. 11, 4. a dále:
»Styďte se za krádež pro pravdu boží a zákon, Sir. 41, 23, načež
dokládá ústy proroka ]eremiáše 22, 13: »Běda, kdo staví dům
svůj v nespravedlnosti, kdo přítele utiskne a mzdy mu nedá.
Proto, nejmilejší, odvraťte od statku cizího i očí svých i srdcí
svých; »kdo kradl, nekrad'. ale pracujlc Kdo ublížil svému bliž
nímu, nahrad škodu jako Zacheus, nebot bez náhrady by ti hřích
tvůj odpuštěn nebyl ani na lůžku smrtelném. Kdo mrhal statek
svůj, at zachvěje se v duši své a při vzpomínce na přísného vše
vědoucího soudce at odvrátí se od hříchů svých, aby živ byl a
vnezahynul na věky. A ten. který nechce smrti hříšníka, ale aby
se hříšník obrátil a živ byl, ten milosrdný Bůh ti nejen odpustí,
on podá ti též pomocné ruky své, on tě pozdvihne k sobě, on
vrátí duši tvé ztracený pokoj a odmění polepšení tvé věčnou bla—
žeností. Amen.

701. C/zac.

Neděle IX. po sv. Duchu.
O dalších heslech lžiproroků. (III.)
ro bys poznalo i ty a to v tento den
tvůj, co tobě jest ku pokoji.<
Luk. 19, 42.

Spasitel náš dle dnešního sv. evangelia plakal nad městem
]erusalemem. Ve své vševědoucnosti viděl již napřed vyvrácení
královského města se všemi hrůzami Nejen jakožto Bohu nejvýš
dobrotivému, nýbrž i jako člověku a pravému vlastenci bylo mu
líto města tak krásného a jeho obyvatelů, kteří při vyvrácení
města zahynuli anebo do otroctví odvedeni byli. Se srdcem bo
lestným volá Spasitel náš nad městem a jeho obyvatelstvem:
»O bys poznalo ity a to v tento den tvůj, co tobě jest ku
pokoji; ale nyní jest to skryto před očima tvýma.: Luk. 19, 42.
Bohužel, obyvatelé jerusalemští svou vinou nepoznali, co jest jim
ku pokoji a ku spasení. ——Od fariseů a zákoníků dali se svésti,

rozeštvati proti Ježíši Kristu, Spasiteli svému a v zaslepenostivo
lali před Pilátem: »Ukřižován bud! . . . Krev jeho na nás a na
naše synylc Mat 27, 23. 25 A tato rouhavá žádost se splnila
tak hrozným způsobem na pokolení tom a synech jeho Vkrátké
době po Kristu Pánu povstali mezi ISraelskými dle předpovědění
Spasitele falešní proroci a Kristově, před nimiž varoval náš Spa
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sitel, řka: »Tehdy řekl-li by vám kdo: »Aj tutoť jest Kristuslc
anebo: »tamtOc, nevěřte. Reknou-li vám: >Aj na poušti jest,: ne
vycházejtel vAj ve skrýšíchc nevěřtelc — Tito lživí proroci a
Kristově sváděli, popouzeli. bouřili lid proti přemocné tehdy vládě
římské, slibujíce zázračnou pomoc od nového jakéhosi Krista,
který prý se v rozhodné chvíli objeví Lid jim uvěřil. Došlo ku
vzbouření, ku válce židovské proti Římanům s tak hrozným kon
cem pro město a obyvatele jeho, o čemž nám očitý svědek ]osef
Flavius ve svém spise- >O vá'ce židovské: svědčí.
Za naší doby jsou jiného způsobu lžiproroci, kteříž též svá
dějí a bouří lid zvláště rozličnými hesly, a to proti nejvyššímu
vládci a pánu, Bohu samému, a proti církvi od Syna božího zří
zené. Hesla těchto lžiproroků jsou v jádru svém lživá a zhoubná,
za to však, aby lákala, pozlátkem pravdy a lásky k lidu zaoba
lená. Odhalme pozlátko toto a uvažujme dnes dále o nepravdě a
zhoubnosti dalších hesel lžiproroků. Pána Ježíše prosme se slep
cem sv. evangelia: »Pane, at vidím.c Luk. 18, 41. Hvězdo jitřní,
oroduj za nás!

Pojednání.
1. Církev katolická nepřeje vědě, jest zpátečnická — zní
další heslo lžiproroků. Tu jest nám především prohlásiti, že není
vědou všechno, co někteří lidé za vědu vyhlašují. jako jest pravé
zlato a zlato nepravé — pozlátko, tak jest to i s vědou. Jest
pravá věda, jsou však od mnohých za vědu vydávány pouhé do—
mněnky nedokázané, mlhovité, které při osvětlení pravou vědou
se ukáží klamné anebo přehnané. Kdož by na př. ze sčetlejších
posluchačů nevěděl, že učení Darwinovo o vývinu z nižších tvorů
ve vyšší pokládáno bylo. od mnohých za dokázané a že dokonce
i zdánlivě vysoce učení páni hlásali též i vývin člověka — 5 od
puštěním — z opice, a zatím nyní za souhlasu největších učenců
všeho světa tato nauka Darwinova a tím více uvedené opičáctví
jsou odsouzeny. Proti takové vědě. naší svaté víře se protivící,
ovšem církev svatá vždy byla a bude. Není však dokázáno a ne
bude též dokázáno, že by pravá věda usvědčila naši svatou víru
z nepravdy Naopak, čím více věda pokračuje, čím více se bádá,
tím více nových. důkazů pro pravost naší sv. víry, naší sv. církve
katolické se objevuje, na př ve starožitnostech egyptských, assyr
ských, v katakombách, ve starých letopisech atd. Církvi sv. se
pravé vědy není co báti, proto též vyhlásila na sněmě vatikán
ském: »Církev neprotiví se nikterak pěstování lidských umění
a věd, nýbrž naopak pěstování jich všemožným způsobem pod—
poruje. Znát' zajisté a nikterak nepodceňuje užitku, jenž z nich
pro život lidský vyplývá.<
A že slovy uvedenými církev katolická pravdivé prohlášení
učinila, že úp'ně lživým jest heslo, jakoby 'církev naše proti vědě,
vzdělanosti byla, o tom mluví nad světlo jasněji dějiny. Ano
í'acta, saxa loquuntur — skutky, ano kameny církvi sv. svědectví
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vydávají. Kdo jen trochu dějiny zná, ví, že církev katolická od
nejstarších dob všude vedle kostelů, vedle klášterů a v nich sta
věla školy, a že na př. v našem Rakousku až ku sklonku minu—
lého století nebylo zvláště na venkově žádných jiných škol, než
přičiněním církve udržovaných. Víme, že našemu národu česko
slovanskému a slovanskému vůbec věrní synové církve římsko—
katolické, naši sv. věrozvěstové Cyrill a Methoděj, přinesli písmo,
základ to vzdělanosti a pěstování vědy.
A jako národům slovanským, tak až posud národům jiným
v rozličných dílech světa především missionáři katoličtí zároveň
se sv. křížem přinášejí knihu, zakládají vedle kostela školy, jsou
pravými průkopníky vzdělanosti a vědy po celém světě. Dějiny
dokazují, že církev katolická zakládala nejen nižší školy, nýbrž
též střední, byla zakladatelkou též škol vysokých čili "universit.
I pražská universita založena od slavného otce vlasti Karla IV.
r. 1347 za spolupůsobení papeže římského a vrchní její řízení
svěřil Karel IV. arcibiskupu pražskému Arnoštu z Pardubic. Slavný
arcibiskup tento a jeho nástupcové ustanoveni kancléři univer
sity této.
jest dále z dějin známo a knihovny klášterní to nade vši
pochybnost dokazují, že .téměř výhradně mnichové před vynale
zením knihtiskařství, tedy do 15. století, se zabývali opisováním
starých knih, klassiků a j. a že bychom bez katolických mnichů
téměř všechny tyto staré knihy, básnická, dějepisná a jiná díla
latinská a řecká byli téměř úplně pozbyli. Až posud isvětští
ano ijinověrečtí badatelé a učenci vyhledávají knihovny klá
šterní a nalézají tam prameny, dila, kterých nikde _najíti ne
mohou.
Kláštery katolické, kněžstvo, biskupové a zvláště papežové
římští nejen zakládali školy, psali a opatrovali knihy, nýbrž též
byli po staletí předními pěstovateli a podporovateli umění, jako
stavitelského, sochařského, malířského a jiných. Ve chrámech,
klášteřích a jiných budovách církve katolické ukládány nejvzác
nější hřivny umělecké, jimž se až posud svět podivuje a na nich
vzor si bere. Tak na př. též světoznámé jsou nejen knihovny
vatikánské, do nichž nynější sv. Otec Lev XIII. volný přístup.
otevřel i jinověrcům, nýbrž též sbírky vatikánské, v nichž ne
sčetné poklady umění zvláště sochařského a malířského jsou ulo
ženy a odkudž uměníchtiví z celého světa až posud ku pracím
svým vzory si berou. Tolik činila církev katolická pro vědu a
umění.

Když ještě někdo odvážiti by se tvrdil, že církev katolická
jest proti vědě, že jest zpátečnická, poukazujeme ho na celou,
řadu mnichů, kněží katolických z rozličných století, kteříž v roz
ličných oborech věd a umění světové vynálezy učinili. Všeobecně
jest na př. známo, že mnichové katoličtí měli první dalekohledy,
drobnohledy, brejle, strojové hodiny, mnich katolický vynalezl
střelný prach, jiný mnich Arezzo byl původcem nauky o hudbě,
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náš krajan premonstrát Prokop Diviš již před Franklinem vynalezl
hromosvod atd.
I nestranní jinověrci uznávají neocenitelné zásluhy církve
katolické o vědu a vzdělanost. Tak na př. jinověrec a známý
anglický státník Gladstone prohlásil: »Od prvních třech století
pronásledování kráčela římská katolická církev po patnácte sto
letí v čele lidské vedělanosti a řídila hlavní duševní i hmotné síly
světa, jež jako oři zapřaženy byly k jejímu vítěznému vozu. Její
umění stalo se uměním celého světa.:
Toto svědectví od slovutného jinověrce církvi katolické vy
dané jistě mnoho platí.
Z krátce uvedeného lze jistě poznati, jak nepravdivé. nespra—
vedlivé a_hrubým nevděkem ku církvi katolické jest heslo lžipro
roků: Církev katolická jest proti vědě, jest zpátečnická.
2. »Církev katolická jest nepřítelkyně svobody,: — jest dal
ším heslem lžiproroků.
Člověk má od Boha svobodnou vůli. Jest však vůle boží, by
této svobody dobře užíval. Jest rozdíl mezi svobodou a mezi ne
vázaností, bezuzdností.
]iž náš rozum nám praví, žekvůli pořádkuaspolečenskému
blahu musí býti zneužívání svobody bráněno. Svoboda musí býti
obmezována u dítka, má-li vyspěti v pořádného, rodině, obci,
státu užitečného člena společnosti lidské. Nesmí se mu všechno
povoliti, dáti, co se mu zachce, byt i proto sebe více křičelo,
musí býti trestáno za nezbednost, za zneužívání svobody rovněž
tak, jako mladý stromek musí býti ořezáván, rovnán, štěpován,
má-li v ušlechtilý strom vyrůsti a dobré ovoce nésti. Rovněž žáku
ve škole neponechává se úplná svoboda, nýbrž jest i tresty na
váděn ktichosti, pořádku, ku pilnosti. Toho žádá prospěch i školy
i žáka. Páni hospodáři neponechávají svým služebným úplnou
svobodu, přidržují je ku práci, domácímu pořádku, ku počest
nému životu. Stát neponechává svým občanům ve všem svobodu,
nýbrž obmezuje ji zákony, nařízeními a přestupníkům bere úplně
svobodu a je žalařuje. Tak toho vyžaduje prospěch istátuijedno
tlivých ostatních občanů, by chráněni byli před darebnými lidmi,
před zneužívateli svobody.
Zdaž to tedy není též rozumné, když i církev katolická,
naše duchovní matka, učitelka a vůdkyně obmezuje naši svobodu,
zabraňuje zneužívání svobody a to nejen k vůli časnému, nýbrž
i k vůli věčnému blahu lidstva, a to ne dle své libovůle, nýbrž
dle přikázání božích, jichžto jest hlasatelkou a strážkyní?
Na heslo svobody se již velmi mnoho špatností napáchalo.
Již sv. Petr napsal, že mnozí »mají svobodu za zástěru zlosti-.
[. Petr 2, 16. Tak na př. mnohý nezvedený, zbýralý syn neb
idcera, nebo služebný nechtějí upustiti od nepravostí, praví: »Mně
nemá nikdo co poroučet. Mohu dělat, co chci.<i Zdaž neužívá svo
body za zástěru své zlosti? I mnohý opilec třebas i v příkopu
ežící, volá: »Mně nemá nikdo co poroučet: — azatím mu poru
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čila, svobody ho zbavila kořalka neb jiný opojný nápoj, jehož
otrokem jest.
Nemocnice, blázince,. kdež jest převeliký počet nemocných
následkem opilství, smilství, dokazuje nám nejlépe, kam vede zne—
užívání svobody již na tomto světě. _
Tažme se dále dějin, a ty nám uvádějí nesčetných dokladů,
jak hesla svobody bylo zneužíváno za zástěru zlosti, špatnosti,
ukrutností a zotročování. Tak hlásal bývalý, slavným sllbům se
zpronevěřivší mnich Luther svobodu svědomí — a zatím měl kní
žata a pány k tomu, by své poddané nutili k nové víře luterán
ské. jes z dějepisu známo, že od luteránů hlásána, zavedena byla
zásada: Cujus regio, illius religio, t. j. jakého vyznání nábožen
ského jest pán, takového mají býti i poddaní jeho. Zásada tato
přece se úplně příčí svobodě svědomí. Hlásané svobody svědomí
bylo zneužito za zástěru ku zotročování svědomí. jest známo
zdějin, kterak zvláště Jindřich VIII., král anglický, za doby Luthe
rovy odpadl od církve katolické proto, že mu papež římský ne
dovolil a nemohl dovoliti řádnou manželku zapuditi a jinou si
vzíti. Proto prohlásil se za přívržence nové víry Lutherovy, která
hlásala svobodu svědomíaosvobození od otroctví římského. Hesla
svobody užil za zástěru svého hříšného života. Ve jménu též svo
body nutil bezbožný král tento násilím své poddané k odpadnutí
od katolické víry, dal žalařovati a odpravovati ty, kteří od kato
lické víry odpadnouti nechtěli, mezi nimi též svého zbožného kan
cléíe Tomáše Mora. Ukrutník tento dal odpraviti dvě své man
želky královny, 12 vévodů a hrabat, 164 šlechticů, 2 kardinály,
2 arcibiskupy. 18 biskupů, přes 500 opatů a mnichů a mnoho
tisíc katolického lidu. Dcera jeho královna Alžběta byla rovněž
nelidskou ukrutnicí proti věrným katolíkům, zvláště Irčanům. Tak
dala pro Irsko nařízení, že každý katolík, který by měsíc nešel
do protestantského kostela, má platiti pokutu 240 zl. čili ročně
na 3000 zl. A katolíci irští raději své statky obětovali, než by
byli od víry pravé odpadli. Statků, půdy byli zbaveni ve prospěch
luteránských pánů, stali se a jsou až posud národem chudasů, ale
zůstali a jsou katolíky. Tak zaváděna a rozšiřována v Anglii nová
víra, která hlásala svobodu svědomí.
A připomeňme si něco z revoluce francouzské z 18. století.
Revolucionáři vydali heslo: »Bratrství, rovnost, svobodalc Revo
lucionářským sněmem byl sesazen a popraven nejen král s rodi
nou, nýbrž též prohlášen za sesazeného sám Pán Bůh, parlament
francouzský se usnesl, že není Boha, že: všechno náboženství
z Francie má býti odstraněno. Ve jménu hesla bratrství a svo
body nastala ve F rancii hrůzovláda. Po celé zemi pracovalo množ
ství guillotin čili stínadel, pro pouhé nařknutí, podezření, že jest
někdo přívržencem krále neb víry katolické, byly tisíce nevinných
obětí popravovány. Tak na př. za doby revoluce byla jednoho
dne v Paříži veliká bouře. Hrozně se blýskalo atu při zablýsknutí
tovaryš jakýs se přežehnal svatým křížem, jak tomu byl z domu
zvyklý. Ihned byl od roty revolucionářské popaden a jako při
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vrženec starého náboženství stat. Tak řádili ve F rancii revolucio
náři po několik roků ve jménu svobody, přivedli zemi na kraj pro
pasti. Všichni šlechetnější Francouzi syti jsouce této hrůzovlády
toužili po vysvoboditeli, a tento přišel v osobě Napoleona. který
zase zavedl v zemi pořádek a zjednal úctu náboženství kato
lickému.
A podobně v mnohém ohledu jest to i za naší doby. Oby
čejně ti, kteří mají plná ústa svobody a vyčítají církvi katolické
zotročování, chtějí svobodu či lépe nevázanost jen pro sebe a své
přívržence, jiným však, zvláště církvi katolické a jejím přívržen—
cům svobodu popřáti nechtějí. Zednáři na př., přívrženci to spolků
protináboženských, mluví též mnoho o volnosti, rovnosti, bratr
ství. Kde však mají zednáři v obcích nebo zemích rozhodný vliv,
nedovolují katolíkům svobodných náboženských škol, ani na
vlastní útraty katolíků, nedovolují veřejných církevních průvodů.
ano, na př. ve Francii před krátkým časem v městě Doubaine
zatkli katolického biskupa proto, že k udělování sv. biřmování
se objevil na ulici ve svém biskupském rouchu proti zákazu
zednářů.
Aspoň tolik budiž uvedeno na doklad, jak hesla svobody
se zneužívalo a zneužívá za zástěru zlosti, nepravosti, zotročování
od protivníků církve katolické.
Kdo jest tedy proti pravé svobodě? Snad ta církev kato—
lická, která všude, kde vliv její zasáhl, zrušila pohanské otroctví,
jakž nám dějiny dosvědčují? Snad ta církev katolická. která od
suzovala násilí a chránila slabší, utlačované proti zlovůli mocných?
Tato církev katolická navádí, povzbuzuje dle rozkazu Ježíše Krista
všechny lidi k duchovní svobodě, by totiž nebyli otroky hříchu
a tak se stali dítkami božími a dědici království nebeského.
O této duchovní svobodě napsal sv. Pavel: »Atak, bratří, nejsme
synové děvky. ale svobodné, kteroužto svobodou Kristus nás
osvobodil. : Sal. 4, 31. »Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratří;
toliko at neužíváte svobody k příčině těla, Gal. 5, 13. t. j. ku
povolování žádostem tělesným.
ježíš Kristus obmezil naši svobodu a rozkázal nám: »Vez
měte jbo mé na sebe.: Mat. 11, 29. ]ho ]ežíše Krista, jež dle
slov jeho jest sladké, vkládá na nás, káže nám nésti, církev kato—
lická. Toto s pomocí boží nesme, nedbajíce hesel falešných pro
roků, bychom našli duším našim odpočinutí časného a věčného.
Amen.

František Grydz'l, farář ve Staré Vsi, Morava.
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Neděle lX. po sv. Duchu.
Kletba pověry; v čem p0věra záleží a kdo jí propadá.
Toto pravi Hospodin: Zdali nebylo Boha
\! Israeli, že posiláš tázati se Belzebuba,
boha akkaronského? IV. Král. 1, 6.

Král israelský Ochoziáš procházel se po ploché střeše svého
paláce; nešťastně učiniv krok padl na schody a těžce se zranil.
Nemocen ležel na lůžku a strachoval se o svůj život. Proto posla;
posly da Akkaranu otázat se Belzebuba, boha mušek, zůstane—Zi
na živu čili nic. Hospodin však poslal proroka Eliáše naproti po
slům královým, aby jim oznámil: »Jděte a navratte _se ku králi,
kterýž poslal vás, a díte jemu: Toto praví Hospodin: Zdaliž ne
bylo Boha v Israeli, že posíláš.tázati se Belzebuba, boha akka—
ronskéhoř'Protož s lože, na kterém ležíš, nepovstaneš, ale smrtí
umřešlc A Ochoziáš brzy potom umřel. —
Nejmilejší! již po několikráte ubíráme se na holé témě hory
Sinai, již po delší době pozorujeme, kterak Hospodin s hroznou
vážností potvrzuje základní zákony lidstva, desatero božích při—
kázání. Dějiny národů právě tak jako život toho, jenž sladké jho
přikázání božích svrhl a místo něho tvrdé jho model na se vzal,
dokazují nám, jak pravdiva jsou slova Hospodinova: »Nebudete—li
dbáti přikázání mých a nebudete-li poslouchati hlasu mého, kletba
bude vaším podílem! V podruží cizích národů budetelc
Nejzřetelněji však zákonodárce Sinajský svou kletbu vpálil
v čela těch, kteří podobně jako král Ochoziáš v šílené pošeti
losti svého Pána a Stvořitele stranou staví a místo aby věřili
v jednoho Boha a v jeho sv. zjevení, místo aby důvěřovali Bohu,
raději k tajným duchům, k čarám, k hádání ano i k ďáblu sa—
mému se utíkají. Kdo však nevěnuje svému Pánu Bohu víry, kdo
v něho důvěry nemá, propadá kletbě pověry. Kletóapovery, v čem
záleží :; kde jí propadá,“ vín: v Boha —praví víra; víra v ďábla —
nebravd víra: to budeš předmětem dnešní naší úvahy.

Pojednání.
Má-li někdo, nejmilejší, hodně prázdnou hlavu, rád zasedá
na hodně vysoké soudně stolici, zvláště jedná-li se o otázky ná
boženské. Zádný doktor bohosloví není tak učeným a chytrým,
papež není tak neomylným, jako tento druh lidí. Pozorují, že vě—
řící katolický křesťan užívá prostředků milostí, jež církev sváto
stinami nazývá, že se kropí svěcenou vodou, že dává svůj dům
neb své pokrmy žehnati, zkrátka že užívá svěcení, žehnání a za
říkání, aby mocnou přímlnvnou prosbou církve pomoci boží proti
nebezpečím těla a zejména proti nebezpečím duše si vyžádal. To
však se jim nelíbí a mohli byste dobře slyšeti, jak s pěkně se
hraným, na oko líčeným soucitem pronášejí slova: »Pověra, samá
pověra je tolc — Koho Bůh zničiti chce, — praví přísloví —
Rádce duchovní.
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toho raní slepotou a odnímá mu rozum. Vizte, nejmilejší, v tom
záleží první kletba pověry. Pověra tak zaslepuje, že člověk pravou
víru v Boha za pověru považuje. Co však iest pověra? Otevřete
nový katechismus a čtěte otázku 367.: »Kda se prohřešuje po
věrami: A odpověď zní: »Pavěrou se prohřešuje, kdo věcem při—
pisuje tajnou moc, které jim Bůh nedal.: Vizte, zde to máme.
My však, katoličtí křesťané, daleci jsme toho, připisovati některým
věcem, osobám neb úkonům jistou sílu aneb nějaký vliv, kterého
ani dle své přirozenosti, ani nějakým zvláštním působením božím
nemají; daleci jsme toho, předmětův od církve — tedy ze zvlášt—
ního nařízení božího — požehnaným neb posvěceným připisovati
nějaké zvláštní působení, — čehož ani církev nezamýšlí; daleci
jsme konečně domněnky, že předměty požehnané a zvláštními
obřady církevními posvěcené neomylně působiti musí. My, kato—
ličtí křesťané, víme velmi dobře, že tím méně prohřešuieme se
pověrou, čím více víry své se přidržujeme.
Prosím vás, rozmilí v Kristu, nehněvejte se na mne proto,
že místo vroucího a nadšeného kázání vám tak prostinké věci
přednáším. Zloba a svůdníctví nepřátel jsou veliké a naší víře,
našemu věčnému blahu hrozí nemalé nebezpečenství, a proto jas
nosti v těchto věcech jest velice třeba. Z toho zajisté má ďábel
a jeho náhončí velikou radost, mohou-li zmásti rozum věřících
tak, aby pokládali víru za pověru a pověru nazývali pravou vírou.
Protože satan ví, že ve své pravé podobě je tak ohyzdným, že
bychom se ho sotva příchytili, opičí se po Bohu a napodobí ho.
Pravím tedy: Katolický křesťan tím více a tím jistěji bude
prost vší pověry, čím více v životě Svém vírou katolické církve
říditi se bude. Užívá-li svěcené vody, ratolestí na květnou ne
děli posvěcených, nechá-li si poznamenati čelo své svěceným po
pelem, užívá-li jiných svátostin v tom smyslu, jak si církev přeje.
není to pověrou, nepravou vírou, protože tyto věci neva/zraňují
člověka samy sebou, ale mají svou sílu z modlitby církve, která
při žehnání těchto předmětů prosí Boha, aby chránil ty, kdož
předmětů těch řádně užívají. Tato důvěra není tedy pověrou
právě tak, jako není pověrou důvěra v léčivou moc některých
bylin, jimž Bůh léčivou tu moc od přirozenosti propůjčil. Vizte,
nejmilejší, moudrou prozřetelnost boží a obdivujte se jí! Od toho
okamžiku, ve kterém se člověk v ráji zalíbením na-věcech, jež
smysly postřehnouti lze, k neposlušnosti proti Pánu Bohu zlá
kati nechal, ode kdy zloduch věcí viditelných jako nástroje svého
svůdnictví užívá, od toho okamžiku staly se věci, jež smysly po—
střehnouti lze, vnadidlem dáblovým. Není to tedy znamením pro—
zřetelnosti a lásky, ochraňuje-li Bůh drahé duše právě těmi pro—
středky, pomocí kterých je ďábel zničiti chce? Není to důkaz
moudrosti, přihlíží-li Bůh k věcem, jež smysly postřehnouti lze,
a chce-li tyto nepatrné věci a tato viditelná znamení učiniti ná
strojem své ochrany, pom'bci a svého požehnání?
A nyní tedy rozumíme kletbě, která pověru stíhá. Místo
toho, aby člověk v časných i duchovních záležitostech pomoc
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hledal v prostředcích, které nám buď dle své přirozenosti pomoci
mohou, aneb které zvláštním řízením božím mají sílu nám po—
moci, místo aby spoléhal na Boha, Stvořitele nebe i země, od
něhož pochází vše, co žije a se hýbe, ubírá se pověrečný člověk
ve své zaslepenosti právě jako král Ochoziáš k bezmocným mo
dlám a připisuje jim sílu a hledá u nich pomoc, kterou ani dle
své přirozenosti, ani ze zvláštního ustanovení božího poskytnouti
nemohou. V tom spočívá ta zaslepenost, že člověk svému Pánu
Bobu nedůvěřuje, avšak v bezmocné tvary svou důvěru skládá.
Veliký učitel církve, sv. Jan Zlatoústý, bičuje případně zaslepe
nost pověrečných lidí. Za jeho dob rozšířilo se mínění, že malé
děti možno chrániti před závistí tím, že jejich čela blátem se
potrou. »Aj,c pravil světec, :proč také nepotíráte svá vlastní čela
blátem? A proč jen čelo a ne celé tělo? To přece byl by účin—
nější prostředek! Jak? Není vaše počínání směšným a ďábelským
kejklířstvím? Nedivili bychom se, kdyby pohané cos takového
činili. Hanba však je to, staví-li křesťané, ode klamu ďábelského
drahou krví Kristovou vykoupení a znamením kříže označení,
místo na síle boží na takových pošetilostechlc
A vskutku, nejmilejší, tato kletba stihla hrozně ty, kdož
holdují pověře, at se jmenuje hádání, čáry, kouzla, kopání po—
kladů, aneb at má jména vznešenější: volání duchů, vykládání
snů, bádání budoucnosti z karet, Spiritismus. Neboť, nejmilejší, není
vyhnutí. Drží-li se křesťan pověry, bojí-li se na př. čísla 13, že
by do roka umříti musil, kdyby třináctý u stolu seděl, dáva-li si
vykládati karty, domnívá-li se, že ho jistě — ať žije jakkoliv —
ode zlého ochrání, nosí-li při sobě nějakou modlitbu neb me
dailku, chodí-li do kroužků spiritistických, aby se něco dověděl
o duších zemřelých — nezbývá nic jiného než to dvojí: Buď věří,
že tyto věci samy sebou mohou mu podati zprávu o budouc
nosti a pak jim připisuje tajnou moc, které nemají. — jaký vliv
může míti číslo 13 na naši smrt aneb proč by měli duchové na
pokyn nějakého kejklíře tančiti? — Anebo očekává skutečně, že
satan ze své moci mu pomůže aneb budoucnost odhalí. V obou
případech propadl kletbě, kterou Bůh pronáší nad těmi, kdož
jeho přikázání svévolně přestupují. V prvním případě je blázen,
ve druhém je dáblovým služebníkem. A jak se ďábel svým slu
žebníkům odměňuje, víte dobřel
Namítnete mi snad, že přece žádnému člověku nenapadne,
aby se satanem ve spojení vcházel. Vzpomínám na bezbožného
krále Manassa, jenž ve zřejmý spolek s ďábly vešel. Byli za jeho
doby lidé, kteří tvrdili, že s duchy zemřelých mluví, a kteří se
domnívali, že jest v moci ďáblově oznámiti jim budoucnost. A my
slete si, nejmilejší, o zaklínání zlých duchůazjeveních ďábelských,
o kterých se dosti vypravuje, jak chcete; vy třeba jako dobří
křesťané takovým věcem lehce neuvěříte a třeba řeknete o me—

diích spiritistů devět a devadesátkrát, že jsou povedenými pod
vodníky, kteří své umění ve tmě provozují: přece jest jisto, že
Manasses s ďáblem ve Spolek vejíti chtěl. Rovněž tak však jest

.

—588—
jisto, že za našich dnů tak zvané osvěty lidu jest dosti těch,
kteří, co na nich jest, ochotni by byli s ďáblem ve spolek
vejíti. A nedochází- li k tomu. není to jejich vinou ani jejich zá—
sluhou. Přichystali již pro něho dům a pokryli pro něho stůl a
jsou připraveni na každého zlého ducha, který by k nim vejíti
chtěl. ó jaká to zaslepenost, jaká to kletba! Boha nechtějí, ale
s úhlavním nepřítelem duší ve spolek vcházejí ! Anásledky, konce
téro zaslepenosti?
Před několika týdny meškal jsem návštěvou ve veliké ne
mocnici jistého velikého města v německé říši, když právě přinesli
mladého, elegantně oblečeného muže Blízko srdce měl střelnou
ránu. Byl synem dobrých katolických rodičů, ale ocitl se na scestí
a ač mu to matka z duše zrazovala, přece se připojil k jistému
spiritistickému kroužku. V-této společnosti, kde shromáždění ná
božné poslouchali slovům strašidel a duchů, slyšel ten mladý
muž též od duchů, že vražda a sebevražda za jistých okolností
jest dovolena. Vzal si to ďábelské poučení k srdci a v peněžité
tísni chtěl na svém tchánu pomoc vynutiti. Protože však tchán
peníze vydati nechtěl, vehnal kulku napřed jemu do srdce, pak
chtěl sám sebe zastřeliti. Vizte, nejmilejší, hrozné potvrzení slov
písma sv.: »Clověku, kterýž by se uchýlil k čarodějuíkům a ha
dačům (a smilnil by s nimi), postavím tvář svou proti němu a
vyhladím jej ::prostředku lidu jehoh III. Mojž. 20, 6.
Než, nejmilejší, velice bychom se mýlili, kdybychom“ za to
měli, že kletba boží nad těmi vyslovená, když zákonem božím
zhrdají, jen v tom spočívá, že lidé stávají se slepými a nepozná
vají pravé víry. Nikoliv! Nejstrašnější trest v tom záleží, že právě
ti, kdož ve všechny pošetilosti směšné a odsouzení hodné pověry
upadají ve své bezměrné pýše i od pravé víry se odvracejí.
Člověk je stvořen, aby věřil. Nemá-li pravé víry, holduje
víře nepravé, pověře. A proto chápeme ten neblahý zjev
naší doby, který nás musí naplňovati strachem před pomstou
nejvýš svatého pohrdaného Boha. A v čem spočívá zjev ten?
tom, že právě tam bujz' pověra, kde se rozšiřuje nevěra.
Ano, nejmilejší, pověra jest plodem nevěry. To jest ten největší
trest za bezmeznou pýchu jistých kruhů, kteří pro víru a zjevení
boží, jak v církvi katolické se uchovává, nemají leč pohrdavý
úsměv, že právě tyto kruhy v službu pověry se dávají. Slovo
písma sv. hrozně pravdivým se stává: »Praw'ee se býti moudrými.
učinění jsou blázny.: Řím. ], 22.
Všecka pověra, která snad u věřících křesťanů tu a tam se
nachází, jest jen nevinnou dětskou hříčkou, přirovná-li se k ní
hrozné poblouznění těch kruhů, které svou nevěrou se vy
chloubají.
Amerika jistě jest zemí osvěty a lidové vzdělanosti. A přece
co jest všechen podvod s miss Dianou a všechna pověra starých
babiček v přirovnání k bezmezné pověře, která tam podejménem
spiritismu bujíl V Americe se prodá ročně na tisíce knih a bro
žurek o nerozumném či lépe řečeno o dábelském zjevování se
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duchů. Pokročilá Anglie má své spiritistické týdenníky a měsíč
níky. A největší města Evropy? Tato místa vzdělanosti a nevěry
jsou plna pověry. Ano, zcela dobře lze tvrdití: Čím méně víry,
tím více pověry. Zcela přirozený to důsledek: Kde se pravé víry
nedostává, zaujímá její místo víra nepravá, pověra. Století XVIII.
bylo stoletím osvěty jako žádné jiné a co v něm shledáváme?
Ze právě pověra jako nemoc se rozmohla v té době, která
osvětu v lidstvu rozžehnouti chtěla. Hlava osvětářů, encyklope
dista markýz D'Alembert, opustil ihned hodovní stůl, bylo-li pro
13 osob prostřeno. Anečetli jste nedávno o processu v jistém vel
kém městě, kde domácí paní nemohla dostati žádného nájem
níka jen z té příčiny, že její dům měl číslo 13? A kdo jsou ti,
kteří ve velikém městě za kartářkami pobíhají a ve spiritistických
kroužcích zbožně naslouchají hovoru duchů? jsou to ti, kdo své
křesťanské povinnosti svědomitě plní, do kostela, na kázání chodí ?
Jistě nikolivl jsou to ti, kterým zjevená víra a prostředky mi
losti, svaté svátosti církve staly se pošetilostí. jsou to ti, kteří
nesnesou vůně kadidla a kterým při kázání 0 pravdách sv. víry
naší je dlouhá chvíle. jsou to ti pyšní volní myslitelé, kterým nic
není tak proti chuti jako dogmata, základní pravdy církve. Jsou
to ti, kteří nechtějí přinésti obět rozumu. Naslouchají šeptání
a tlachání domnělých duchů se zbožnostl dítěte, které poslouchá
babiččiny pohádky. A přeštastni jsouce, otočí-li se trochu — jak
tvrdí — působením duchů psací stůl, stávají se celou silou svého
nadání apoštoly nového světového náboženství, pověry. Hle, nej
milejší, to je kletba, kterou Bůh trestá přestoupení prvního při—
kázání božího, jež zní: »V jednoho Boha věřitibudešlc Belzebuba
staré víry v Boha, jak praví, vyhnali již. Odešel již, jak dí písmo
sv., do pustin vodoprázdných. Ale místo jeho zaujímá jiný se
sedmi druhy a jsou poslední věci toho člověka horší prvních.
Kde je pošetilost a zaslepenost? Na naší straně, u věřících kato
líků, nebo u hrdinů nevěry?
My užíváme požehnaných předmětů a- doufáme při tom,
v pomoc Páně; — oni však připisují věcem tajnou, čarodějnou
moc, které ani ze zvláštního zřízení božího, ani od přirozenosti
nemají. — My věříme ve svaté zjevení boží a pevně jsme pře
svědčeni, že kdyby Bůh nějakého ducha z věčnosti poslal, ne
věděl by ani o čárku více ze zjevení božího; ano, nejmilejší,
dejte si říci, že žádný duch některého zemřelého nemůže nám lépe
kázati, než služebník zjevení božího; -— oni však místo Bohu,
který ani klamatí, ani oklamán býti nemůže, věří podvodníkům,
jimž podváděti jest řemeslem. — My věříme, že jsou duchové a
voláme: »Všeliký duch chval Hospodinaíc Z. 150, 6; — oni však
přidržují
se strašidel.
My pravíme:5
je oni
vítězství,
které
přemáhá
svět, víra— naše,
I. jan. 5, >To
4; —
však
se chlubí svou nevěrou a stávají se lehkověrnými jako stará baba.
— Oni mají hadače, — my však proroky. — My máme nábo
ženské obřady, - oni kouzla čarodějná. -— My navštěvujeme
dům boží, — oni sedí v doupatech černokněžníků. — My vě
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říme v Boha,

— oní však v ďábla, jenž se po Bohu opičí. —

Kříži se posmívají, — spáry dáblovy však uctívají. Hle, nejmi
lejší, to jest trest od'Boha, který pravil: »Já jsem Hospodin, Bůh
váš; nebudete-lí mých přikázání zachovávati, kletba bude vaším
podílemlc
Než, drazí posluchači, co je nám po tom všem? — Více,
než jak se vám zdá. Zlé jsou dny, v nichž žijeme. Peklo a jeho
přívrženci vydali hrozné heslo k boji a volají: »Pryč od Říma,
pryč od papežské pověrylc Zdá se, jakoby nadcházely doby, ve
kterých by »i vyvolení vblud uvedeni byli, kdyby možno bylo<<.
Mat. 24, 24. S dotěrností bezpříkladnou chtějí nám ve jménu osvěty,
pravdy a svobody vyrvati víru ze srdci a církvi římsko—katolické
připravítí konec.
kam bychom přišli, kdybychom poskytli těmto svůdným
hlasům sluchu? V propast pověry právě tak směšné jako záhubné.
Naše doba chlubí se tím, že v tak zvaných vědách exaktních nej
vyššího stupně dosáhla. S pohrdáním a farísejským sebezalíbením
pohlíží na doby, v nichž věřeno bylo čarodějnicím, vnichž se lidé
báli ďábla, v nichž se dály zázraky mystiky. Hrozí se nízkého
stupně vývoje, na němž se nacházejí oni synové přírody, divocí
národové, kteří šamanismu, kopongísmu a fetišismu a podobným
pověrám se oddávají. Ano i nás, katolické křesťany, viní z těchže
hříchů. A co vidíme? Ze právě doby největšího rozvoje kultur
ního a nejchladnější nevěry upadly v pověru více než kterákoli
jiná doba. Ano, jen se vychloubejte, mužové vědy, že nejste tak
lehkověrnými jako zbožný středověk! Vy jste se přece dali za
psati v kroužky spiritistícké a byli jste podvedenil Novodobí lidé
se domnívali, že musí se vyprostiti z církevní pověry —-—
jak nad
přirozené zjevení boží nazývají — a hle! Zjevení víry, zjevení

náboženské, zjevení boží síce zamítají, ale za to jsou příšernou
mocí nutkání věřiti, že prý se duchové jejich zemřelých zjevují!
Co duchové praví, tomu pevně a bez pochybností věří, to za
pravdu mají! »Domnívajíce se moudrými býti, — blázny uči
nění jsou!.
Proto vás prosím, drazí křestané, zůstaňte věrni staré, od
otců zděděné víře! Buďte ujištění: Není jiného evangelia, než
toho, jež my hlásáme. Zjevení boží jsou již ukončena. Oznamují-li
tedy tak řečení duchové v kroužcích spiritistíckých na rozkaz
nějakého media věci ze života posmrtného, přiházejí-li se mimo
řádná podívuhodná zjevení, víte, kterak o tom všem smýšleti
máte. Buď je to podvod, neb zlomyslné škádlení, aneb prosté
účinky přirozených sil. Kdyby však bylo možno skutečně nějaký
nadpřirozený účinek pozorovati, pak jistě ďábel má v tom své
prsty, nebot jenom ďábel může míti zalíbení v pošetilých, kře
sťanství nepřátelských úkonech, které v spiritistíckých kroužcích
se odehrávají. ]en pekelný duch, otec lži a podvodu. může se
dáti užíti k tomu, aby duchy a znameními hříšnou zvědavost
lidskou ukájel. Pravím hříšnou zvědavost, nebot jen hříšná zvě
davost dohání oběti spíritísmu k nočním schůzkám. Pravý křesťan
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má z písma sv. a z ústního podání dostatečné vědomosti o ži
votě posmrtném. Ví také dobře, že ani anděl, ani ďábel—,ani
duch, ani strašidlo nemůže důrazněji kázati o věčnosti, než o ní
kázal Kristus Pán, pravda věčná. \'í., že ti, kteří »neposlouchají
Mojžíše a proroků, neuvěří ani kdyby někdo z mrtvých vstal a
k nim z věčnosti přišelc! Luk. 16, 21.
A což, nejmilejší, mohl by některý duch ze života záhrob—
ního lépe popsati blaženosti nebeské než písmo sv.? Nechť si
zpívá o blaženosti drahých, kteří nás k věčnému pokoji a spoči
nutí na otcovském srdci Pána Boha předešli, necht si vypravuje
o nevyslovitelné radosti blažených zástupů. Nevíme toho všeho
již dávno z úst božích? Nevíme, že blaženost nebeská jest nevý
slovná a že nelze ji popsati? Nevíme z úst Spasitelových, kdo
v nebi jest? »Blahoslavení čiste'lzo srdce, neboť oni Boha viděti
budou. Blahoslavení, kteříž protivenstvz' trpí pro spravedlnost, nebo
jejich jest království nebeské. Blahoslavení lkajz'eí, nebot oni po
těšeni budoulc Mai. 5, 5 násl. Nevíme, že je napsáno v knize
Moudrosti 5, 17: »Spravedlivz' pak na věky živi budou a u Pána
jest odplata jejichPc: Nevíme, že v nebi jsou všichni ti, kteří na
zemi Pána Boha svého z celého srdce svého milovali?
A který duch z věčnosti mohl by nám líčiti útrapy věčného
zavržení tak temnými barvami jako Ježíš Kristus? Což nezní
jeho slova jako hřímání hromu, když mluví o ohni, jenž nikdy
nehasne, o červu, jenž nikdy neumírá, o propasti hluboké, která
nemůže býti překlenuta, o temnosti zevnitřní, kde pláč askřípání
zubů jedinými jsou zvuky? Je nám snad třeba vážnější výstrahy,
než kterou nám podává otázka Isaiáše proroka 33, 14: »Kdo
z vás bude moci bydliti s ohněm zžírajicímřc Což nám Kristus
Pán neřekl zjevně a zřetelně, kdo jestvpekle? Což nejsou vpísmě
svatém vypočítány hříchy, na něž jest uložen trest zatracení věč
ného ? —

A kdyóyelzom se dotazovali duo/tů po soudu :; očistci, po
věčně smrti a po věčném vyvolení, zkrátka po všech otázkách ži
vota posmrtného, nebyla by odpověď jejich jen potvrzením evan
gelia, kdyby pravdu mluvili? Zcela jistě! Věřte tomu, nejmilejší,
kdyby taková zjevení pro nás užitečnými byla, jistě by nám je
Bůh učinil. Vždyť vstalo z mrtvých více lidí než jeden, a přece
nikde nečteme v písmě svatém, že by nějakou zprávu o životě
posmrtném podávali.
Když však tak zvaní duchové zemřelých v spiritistických
kroužcích něco oznamují, co naší víře odporuje, můžete býti jisti,
že jednáte buď s podvodníky, neb s úklady ďáblovými. Proto
necht přátelé spiritistů stokrát se jich zastávají a ujímají, necht
říkají: »Spiritismus jest nepřítelem hmotašství, materialismu, a
vede k víře v život posmrtnýc, křesťané. vzpomeňte si, že
ďáblovi jest lhostejno, na kterém poli svou kořist lapz'. jemu je
úplně jedno, zda nevěra neb pověra vydá člověka v jeho moc.
Proto vnevěřme ani ve strašidelné příběhy, ani ve zjevení duchů,
ani v to, že vlivem duchů předměty — na př. psací stůl — se

—592—
točí, ani v citování duchů našich zemřelých. Ale tomu věřme, že
ďábel užívá lsti a moci, aby nám škodil Tomu Věřme, že nás
zničí, vydáme—lise sami v jeho moc. Nemůže toho klidně snésti,
že jsme šťastni, a proto rozprostírá své sítě, aby nás v hříchu

polapil; proto vrhá pumy plamenných pokušenívnaše srdce. Proti
jeho moci, lsti a pekelné záludnosti užívejme prostředků milosti,
jež církev nám nabízí, a volejme často a zbožně:
»Budiž nám, Pane, věží mocnou před tváří nepřítelelď)
Amen.

mw—

Přeložil R. S.

Řeči příležitostné.
Primiční kázám.
(Pfi primici vlp. Matoušů Ludvika v Černovicích 1907.)

Když jsem byl s vámi, z vůle boží
byl jsem. (Tobiáš 12, IS.)

Po smrti Šalomounově r. 925 př. Kr. byla jeho mocná
říše rozdělena ve dvě království, v severní, israelské zvané, kde
králem byl ]eroboaml a jižní, judské, skrálem Roboamem vhlav
ním městě ]erusalemě.
]eroboam obávaje se, aby nevrátil se lid zase k Roboa
movi, kdyby chodil se klanět Hospodinu do chrámu jerusalem
ského, vystavěl v říši své modly, sám se jim klaněl a též lid
k modlářství sváděl. Podobně jednali též jeho nástupci.
Bůh dlouho shovíval, čekal, zdaž lid i králové zmoudří.
k němu se navrátí — ale marně. Konečně přikvapil trest boží.
Přitáhl Salmanassar, král assyrský, rozbořil říši israelskou r. 722
př. Kr. a odvedl lid do zajetí assyrského. Tam, daleko od vlasti
a v útrapách pykal lid za svou neposlušnost!
Než, ruka boží jest rukou otcovskou i tenkráte, když trestá.
I v zajetí byl Bůh lidu svého pamětliv a posílal jim muže, kteří
lid těšili a myslí jim dodávali. K mužům těm patří především
Tobiáš.
Tobiáš zalíbil se Salmanassarovi a ten ustanoviljej dvorním
dodavatelem. Měl volný přístup ke dvoru, veliký vliv při něm a
nashromáždil si slušné jmění. V tomto postavení svém nezapo—
mněl však uhnětených bratří. Přimlouval se za ně. těšil je a kde
bylo třeba, — i hmotně je podporoval buď půjčkou neb al
mužnou.
Ale i jemu nastaly zlé časy!
Po smrti Salmanassarově nastoupil na trůn Sennacherib.
Ten umínil si, že dobude i jižní Palestiny, jako otec jeho dobyl
') 6. kázání ze sbírky „Das Gesetz der zwei Tafeln.: Predigten ůber die
zehn Gebote Gottes von Franz Stingender, Domprediger. Linz a. D. 1907.
Druck u. Verlag des kath. Pressvereines.
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severní. Ale pokus ten se nezdařil. Vojsko jeho bylo poraženo a
přinuceno vrátiti se s hanbou do Assyrie.
Za to mstil se Sennacherib na zajatých židech. Kázal je vraž—
diti a těla jejich nesměla býti pochována, nýbrž nechána na po
spas divoké zvěři. Tu Tobiáš slitoval se nad nimi a v noci je
pochovával. Toto počínání jeho bylo prozrazeno. Král tím roz
hněvaný kázal zabrati Tobiášovo jmění a usiloval o jeho život.
Tobiáš se musil skrývati před hněvem královým. Aby neštěstí
jeho bylo dovršeno. ztratil i zrak. Vedlo se mu tolik špatně, že
i smrt brzy čekal. Časem se mu ulehčilo, že byl jist aspoň svým
životem. Stalo se to tenkráte. když Sennacherib zemřel.
Ve své bídě a chudobě vzpomněl si, že kdysi za lepších
časů půjčil příbuznému svému Gabelovi v Rages slušnou částku
peněz. I poslal pro ně svého syna. Syn, neznalý cesty, ohlížel se
po nějakém průvodci. Našel jej také v mladém muži, který se
otci zaručil, že mladého Tobiáse do Rages dovede a zase jej ve
zdraví přivede. Slibu svému také věrně dostál. Vedle toho po
radil svému chráněnci, aby ucházel se o dceru svého příbuzného
Raguela v Echatanech — Sáru. Obdržel ji za manželku a s ní
veliké jmění.

\

Na cestě do Rages uschoval si Tobiáš na radu průvodcovu rybí
žluč. — Po návratu svém pomazal jí oči otcovy a ten hned prohlédl.
Za tolik služeb převzácných chtěl se otec se synem nezná
mému průvodci náležitě odměniti. Inabídli mu polovic všeho
jmění, které Tobiáš přinesl. Na to průvodce odpověděl: »Jájsem
archanděl Rafael, který stojím před obličejem Hospodinovým.
Když jsi se modlíval a s pláčem pochovával mrtvé, já jsem do
nášel modlitby tvé Hospodinu a za odměnu poslal mě nyní Bůh,
abych ze strastí vás vysvobodil! Když jsem byl s vámi, z vůle
boží byl jsem!: Na to zmizel.
Tobiáš s celou svou rodinou padl na kolena a děkoval za
nesmírnou milost Pánu svému.
_
Přátelé! Náš život podoben jest cestě mladého Tobiáše.
I praotec náš nalezl milost před obličejem Krále králů. Přijal od
něho množství darů a mezi nimi poklad nejdražší — posvěcující
milost boží. Než neposlušnosti svou přišel o všechny ty "statky
i přízeň boží. Ztratil jich nejen sobě, ale i nám. A my, ubozí
potomci jeho, vysláni jsme do Rages, abychom si jich zase zí
skali. I nám dává Bůh na cestě tímto slzavým údolím svého an—
“děla, aby nás bezpečně vedl a zase přivedl k Otci a Pánu na
šemu. Tímto andělem a vůdcem věřícího lidu jest katolický kněz.
Že tomu tak jest, chci vám dnes ukázati.

Pojednání.
České slovo anděl odvozeno jest ze slova řeckého á'yysMg.
což znamená tolik, jako posel, poslanec. A že katolický kněz jest
lidu věřícímu vskutku poslem božím, poslancem Páně, který pro
vází věřícího křesťana po celý čas života, hned se přesvědčíme.
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Dítě spatřilo ponejprv světlo světa. Štastní rodičové zlíbají.
bílé čílko jeho, poznamenají je křížem spásy a již spěchají s ním
do chrámu Páně. Tam kněz vzkládá na ně ruce, vyprošuje mu
požehnání nebes, jménem Kristovým zaklíná zlého ducha, aby se
neopovažoval dítku škoditi, leje na hlavu jeho vodu pronášeje
posvátná slova: ]á tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.
Tímto obřadem zbavuje se duše hříchu dědičného, nabývá bělosti
padlého sněhu, stává se přítelkyní boží a nabývá nároků na bla—
ženost nebeskou.
Dítě roste. Zbožná matka učí je modlitbám a vštěpuje mu
první základy náboženského učení a života. Po několika letech
přejímá opět kněz dítko ve škole, aby na základech matkou po
ložených dále stavěl. Zdokonaluje a rozšiřuje náboženské vědo
mosti dítka a snaží se, aby postavil dům, který by odolal všem
větrům a bouřím života.
Než, jsme lidé, lidé křehcí a slabí. Nosíme dle slov apo
štolových drahý poklad — milost boží — v hliněných nádobách.
Přes všechnu pomoc boží snadno hříchu se dopouštíme. Ach, jak
neštasten je hříšník! Uvažuje, čím byl před hříchem a čím jest
po hříchu. Vidí tu propast, která zeje mezi ním a Bohem. Nemá
pokoje ve dne ani v noci. Ve dne činí mu svědomí výčitky,
v noci zdá se mu o jeho nevděku, trestech, které na něj čekají
zde i tam na věčnosti. Hanbí se za hřích svůj, lituje ho a rád
by jej se sebe smyl. I vstává a spěchá ku zpovědnici. Tam padá
na kolena svá, vyznává hřích a slibuje polepšení. A tu zvedá se
ruka kněze, zástupce božího —- z úst jeho linou slova: Ego
te absolvo, rozhřešuji tě ze hříchů tvých ve jménu Otce, Syna
i Ducha sv. Po těch slovech jakoby balvan spadl se srdce kajíc
níkova! Hluboce si oddechne a potom s klidem a hlubokou
vděčností v srdci odchází od zpovědnice.
Kolika lidem zachránil kněz ve sv. zpovědi nejen život věčný,
ale i časný, ví toliko Bůh! A jakým štěstím je sv. zpověď pro
lidstvo, dovede dokonale pochopiti jen ten, kdo těžce se provinil
proti Bohu a potom ve sv. zpovědi zase klidu nabyl.
Aby v dobrých svých předsevzetích a úmyslech byl kajícník
posilněn a utvrzen, spěchá ke stolu Páně. A jest to opět kněz,
který podává mu samého Krista, Boha a člověka za pokrm du
chovní pronášeje slova: Tělo Pána našeho Ježíše Krista ostříhejž
duši tvou k životu věčnému. Kristus, Pán pánů a Král králů.trůní
v srdci člověka! Jaké to štěstí, jake blaho, jaká síla! Člověk
může tu volati slovy apoštolovými: Když Bůh jest se mnou, kdo
proti mně? Nad celým světem a všemi nepřáteli spásy zvítězí.
A ten dobrý Kristus dodávaje křesťanu síly a útěchy v bojích
života neopouští ho, dokud sám od něho opuštěn nebyl.
Spojí-li se dvě duše k nerozlučnému svazku života, itu
jménem božím žehná kněz ve svátosti manželství jejich spojení,
ovíjí ruce jejich štolou a prohlašuje slavnostně: Co Bůh spojil,
člověk nerozlučuj. Bůh všemohoucí račiž vás spojiti, a já mocí
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svého úřadu kněžského potvrzuji toto manželství vaše ve jménu
Otce, Syna i Ducha sv.
Jako cvičil kněz dítky ve škole v nauce náboženské, tak
poučuje dospělé křesťany v kostele při kázání a křesťanském cvi
čení. Předkládá jim nauky křesťanské, dokazuje jejich pravdivost
a ukazuje jejich blahodárné působení vživotě. A poněvadž všechno
požehnání přichází shůry, od .Otce světel, obětuje za věřící obět
mše sv. -— každý farář jest povinen v neděli a zasvěcený svátek
sloužiti mši sv. za své osadníky — modlí se za ně denně při ní
i při ostatních svých modlitbách.
Kněz neopouští křesťana ani v hodině nejtrapnější, vhodině
smrti. Neohlíží se a nesmí se ohlížeti na to, jaká jest nemoc,
nakažlivá-li nebo ne, je-li den nebo noc, horko nebo zima, je—li
volán k nemocnému ležícímu v prachových peřinách ve vyzdo
beném pokoji, nebo ležícímu ve chlévě na věehtu slámy. Se _Spa
sitelem na srdci spěchá k ubožáku, aby stál mu po boku v po
slední hodině zápasu. Láskyplně pomáhá mu při poslední svaté
zpovědi v životě, těší ho v bolestech, umírňuje strach smrti po
ukazuje na dobrotu a milosrdenství boží, které kajícníku rádo od
pouští a i nad lotrem na kříži se smilovalo. Ukazuje umírajícímu,
že Opouštíme svět trampot a strasti, abychom vyměnili ho za
blaženost věčnou, kde nebude pláče, ani nářku ani kvílení více.
Opouštíme sice své drahé zde, ale ne na věky, po krátkém čase
zase se s nimi shledáme, abychom nikdy více od nich odděleni
nebyli. Jak nemocný těmi slovy pookřeje! Uděliv mu rozhřešení
sytí jej na dalekou cestu do věčnosti chlebem andělským pro
mlouvaje k němu: >Přijmi, bratře (sestro), pokrm na cestu, tělo
Pána našeho Ježíše Krista, kterýž tě ochraniž před nepřítelem
zlým a uvediž tě do života věčného.: Po té uděluje mu svátost
posledního pomazání a na konec apoštolské požehnání, s nímž
spojeny jsou plnomocné odpustky. Potom tevrve nemocného
opouští. Ale nezapomíná na něj. Při každé mši sv. i při modlitbě
brevíře jest ho pamětliv a za něho se modlí.
Přátelé! Mnoho útrap musí kněz zažíti ve svém životě. Ale
jediné zaopatřování odškodňuje jej za všechno. Zde vidí, že víra,
kterou hlásá, jest a musí býti pravou. Pouhé zřízení lidské by ta
kových skoro zázračných účinků nemělo a míti nemohlo! Kněz
poučuje, těší, ale i sám poučení a útěchy nabývá, když vidí ten
klid, tu odevzdanost do vůle boží, tu pevnou víru v život po—
smrtný. Slova umírajícího: V ruce boží se poroučím, ať udělá se
mnou Bůh. jak chce. jemu žiji, jemu umírám, opakuje knězipro
sebe a činí je pravidlem i svého života.
Ani po smrti neopouští kněz věřícího křesťana. Za modliteb
a zbožných zpěvů doprovází ho k lůžku poslednímu, vykropuje
jeho hrob a prosí o milosrdenství a slitování pro jeho duši: Do
slasti rajské uveďtež tě andělé, při tvém příchodu tam kéž při
přivítají tě mučedníci boží se zástupy andělů a s ubohým kdysi
Lazarem nechť jest ti popřán věčný klid!
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A poněvadž dle slov apoštolových, láska nikdy nevypadá,
vzpomíná kněz na zemřelé stále. Modlí se za ně denně při mši
sv. po pozdvihováuí při vzpomínce za mrtvé, při brevíři, na den
dušiček — a při jiných příležitostech až do posledního dechu
svého.
Tak provází kněz z rozkazu božího věřícího křesťana celým
jeho životem, od kolébky — až do hrobu. Ba ani tam péče jeho
0 zemřelého nekončí. — Nemoha mu jinak přiSpěti, modlí se
za něj.

Řekněte proto sami, neměl jsem pravdu, když jsem pravil,
že kněz jest věřícímu lidu pravým andělem, poslancem božím?
Opravdu věřící lid všech dob to také uznával a za to kněze
svého miloval, ctil, jeho si vážil a činí to až dosud.
á ovšem i kněz své nepřátele. Jestit člověk jako každý
jiný. A není narozen člověk ten, aby se zachoval lidem všem.
Přejdu proto přes nepřátelství osobní ku nepřátelství stavovskému,
ku výčitkám, které se činí knězi ne pro jeho osobu, ale pro jeho
stav a proto kněžím všem.
]sme prý nepřáteli lidu! Můj bože, z koho jsme pošliPStály
kolébky naše někde v palácích? Znáte nás tu všechnyináš původ.
Rodiče nás všech mozoly rukou svých se živili a nás vychovali.
Příbuzní naši patří k lidu. Mezi lidem a pro lid přede vším pra
cujeme. S ním cítíme bol i radost. A my že jsme nepřáteli lidu?
Ne, ne, vy znáte své kněze a víte proto, co jest pravdy na té
výčitce.
]sme prý nepřáteli své vlasti, zrazujeme ji Římu. Bůh jeden
kráte bude souditi, kdo byl lepším vlastencem, zdaž my, nebo
ten, kdo nám činí výčitku nevlastenectví. já toliko vím, že pravé
vlastenectví záleží v pilné práci a v řádném vykonávání povin
ností občanských a stavovských a ne v planém křiku a mluvení,
Já vím, že mnohdy pro vlast může činiti a činí více chudoučký
nádeník než ten, kdo má vlastenectví neustále v ústech, dle slov
básníkových :

Často chudá pastuchova chýška
více může pro svůj národ c_lělati
nežli tábor, z něhož válčil Zižka.

já vím, že když na konci 18. a začátkem 19. století národ
národ náš nalézal se v úpadku a určen byl již ku vymření, když
hlahol český vypuzen byl ze škol a úřadů, tu že zachovali ho
kněží ve chrámech, že vyvolali hnutí ve prospěch řeči mateřské,
hnutí tomu v čelo sc postavili, slovem, pérem ijměním pro blaho
národa bojovali a národnost i jazyk nám zachovali. A doufám
v Boha, že mohu s jistotou prohlásiti: Kdyby otcovský jazyk náš
— čehož nás Bůh uchovej ——po druhé v podobném nebezpečí
se octl, povstanou katoličtí kněží opět jako jeden muž na jeho
obranu.
jsme prý protivníci osvěty a vzdělání. Obžaloba se snadno
pronese, ale nesnadněji dokazuje. Dějepis nás aspoň poučuje

—597—
o něčem jiném. Ten nárji hlásá, že to byla katolická církev, která
začala zakládati školy. Skoly ty byly zřizovány při každém sídle
biskupském při každém farním chrámu. I university, školy vy
soké, zřizovány byly na popud a pod ochranou církve. Prvními
učiteli byli všude kněží. Škola jest tedy dcerou církve; historie
tu mluví. A až dodnes není oboru učeného a. uměleckého, aby
v něm nebyli kněží čestně zastoupeni.
V našem království českém máme stipendií veliké množství.
A kdo jsou jejich zakladateli? Velikou většinou katoličtí kněží!
Kde jest tedy, probůh. nepřátelství kněží ku vědě a vzdělání?
Velebný pane! Znám vás dobře a mohu vám dáti vysvěd
čení, jako váš bývalý učitel, že jste byl vždy žákem výborným.
Nuže, buďte též takovým knězem! Budte tomu lidu, k němuž
poslán budete. pravým poslancem božím, andělem Páně. A ten
dobrý lid věřící splatí vám lásku vaši láskou svou, svou důvěrou.
A v lásce a důvěře lidu věřícího naleznete odměnu za všechno
strádání a příkoří, kterých i vám bude trpěti. Větší ještě od
měny poskytne vám jednou Pán na nebesích,jemužto dnes chcete
první svou mzšní obět přinésti. Není již daleka doba, kdy
po prvé zvednou se ruce vaše k nebesům držíce Beránka božího.
Není daleka doba, kdy ruce vaše po prvé téhož Beránka rozdá
vati budou věřícím. A ti, kterým jej nejdříve podáte, jsou duše
vám nejdražší, pečlivý otec váš a starostlivá matka vaše, kterým
dnes jistě svítí slunko v nejkrásnější den života. Dnes zasednete
společně s těmito drahými bytostmi ke stolu Beránkovu. Popřejž
vám všem dobrý Bůh té milosti, abyste u téhož stolu radostně
se shledali i na věčnosti. Toť upřímné mé přání dnešní. Amen.
70x. Staněk.

Orlem, sokolem, ohněm i sluncem jdi,
mladezn v Zivot!
Promluva Dr. Vladislava Doudlovského, kanovníka kapituly kathedrálni,

při

posvěcení praporu
gymnasiu
sv. farář
Hiacynta
v Krakově
— Zškolního
polskéhopřipřel.
Fr. Wolf,
ve V.
Zdobnicí. 4. května

Dobře jest muži, když by nesl jho od mladosti své.
(Pláč jerem. 3, 27.l

Úsvitem, vesnou, sněním sedmibarevnou svobodou, ženoucí
se do života činův a slávy, jest mladost . . . a přece praví hlas
veliký?
»Dobře jest muži, když by nesl jho od mladosti své. .
Symbolem štěstí, krajinou tužeb nejvznešenějších potokem
vod, vyrážejících ze skal a ženoucích se v dálku, jest mladost
plná ohně, zápalu a vůně nezdolné, a přece praví hlas výstražný:
»Dobře jest muži, když by nesl jho od mladosti své..
Orlem, sokolem dává se život mladý na cesty budoucnosti
neznámé, — bleskem hoří v ní každá myšlenka, — hromem bije
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tepna síly a vůle . . . a jak praví Adam: »nad horizonty vylětá
a okem slunce lidskosti celé obzory proniká odhřmí konce do
konce,: — ale přece — hlas z dáli:
Dobře jest, té mladosti dáti jařmo nést . . . dobře jest svá
zati ji řetězem povinnosti, — dobře jest vplésti ji vkolo závazků,
na ni čekajících, a ukázati, pod jakým heslem má se její život
vytvářeti.
Nikoli proto se tak činí, aby byl spoután let mysli a pe
rutě ducha porobeny, — nikoli proto se klade jařmo na mladá
ramena. aby byla sehnuta a snížena k nižším cílům, — nikoli
proto váží city jedním heslem, aby byly zhaseny jiskry nadšení...
vždyt právo ducha mladého jest právem velikosti člověka a zlo
miti je nemožno, ale jako sluneční paprsky rozněcuje se před ži
votem mládeže heslo závazků k Bohu, národu i budoucnosti . . .
aby orlem, sokolem, bleskem, úsvitem i sněním o životě vždycky
kráčela tou drahou, na které Bůh, národ a budoucnost jasna.
jařmo tedy takové, které máš nésti,ó mládeži polská, jařmo
to. které tě má spoutati a otočiti jako řetězem, nikdy neroztrži
telným, jařmo takové má ti připemínati tento, hle, prapor, ozdo
bený' obrazem »Panny Světel, která jasné brání Czestochovy,c
a znakem bílého orla, —' prapor, pod kterým dnes stojíš, kte
rému slibuješ, a kterému musíš býti věrna! . . .
Prapor — tot symbol! Toť znak boje začatého, tot jakoby
voláni vůkol ke všem zdáli stojícím:
»Patřte, hle, co neseme; poznejte, čím jsme a k čemu smě—
řujemelc
»I lidstvo vždy a všady od nejdávnějších dob, jdouc do boje
za svá práva, za výbojem, cíly velikými, nosilo své prapory jako
zevnější znamení idey a znamením těm bylo věrno.
Prapor vznáší se vždy do výše nad hlavy lidské, vlaje vždy
barvou jakousi vyvolenou od společnosti, jest znakem, který řídí
pochod a vybízí k tomu, aby ti, kteří za ním počali jíti, od něho
nikdy neodstoupili, neodešli, nezbloudili anezapomněli na závazky
na sebe vzaté.
Hle, dnes tedy, mládeži polská, takový prapor veliké idey
držíš v ruce své. Posvěcený prapor ti odevzdávaje, kladu jaksi
na tvá ramena jařmo, které jsi povinna nésti a volám dnesktobě
hlasem věštcovým:
»Do boje, bratří, — k důstojnosti bez konce
vy jste posláni. — V teplém světle slunce
zvířatům si hrát — leč vám jednat třeba —
a činem — s nebe zemi dáte chleba!
(Krasiňski.)
To jest jařmo, jež nésti máte velikou povinnost, abyste zemi
povznesli k nebi — závazek to svatý, byste jednati dovedli dnes
ve svém středu se ctností, se vědou a sebevzděláním — později
v dáli — ve vůkolí — činem a prací širší ve středu bratří svých
— vy . . . mladí duch0vé, před kterými otevřena jest dráha ži
vota, kteří'orlem vylétáte z let dětství, prosněného v tichu vašich
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hnizd, kterým se patří dobýti a dosíci všeho, co veliké, svaté,
nadšené, vlastenecké a ke svobodě vedoucí! . . .
Prapor uprostřed vás, a před vámi drah, cest. silnic, stezek-,
klamných vábidel, svůdných plamenných hesel . . .
Prapor nad vámi, a ve vašich srdcích oheň plápolající lásky
k otčině, nadšení šlechetných, tisíce ohňů planoucích nadějí, tisíce
cílů, ke kterým žene se duše mladá, mysl živá
.
Tedy jařmo ktomu, byste věděli, že odejití od závazků
není volno. A nésti je máte proto, abyste nezničili znamení nad
vámi rozvinutého, byste trvali a setrvali tak, jako rytíři v boji.
setrvati musí.
ó šťastná léta mládí, ve kterých poklady života teprv do
býti se mají.
. a nejsou jako ve stáří již promarněny! .
Ú jasné dni záři mladosti, ve kterých všecko plápolá nadějí a

malomyslnosti bolu nikdo nezná.
jak mnoho můžete vykonati, jak mnoho můžete dobýti, jak
důležité činy mohou z vašich dlaní vyplynouti.

kolik slávy mů—

žete na čele otčiny zažehnouti, kolik ran jí zahojiti, kolik jizev
jí vyléčiti, kolik slzí usušitil.
Kde. je bouře, která by vás dovedla zadržeti v práci?
Kde je mrak, který by mohl zhasiti vám světlo víry, naděje
a lásky?
Kde volání zrádné, které by vás mohlo od hesel: »Bůh
otčina, a povinnost: odvrátiti? . . .
Pronesl Rej*) dávno:
»Veliký to erb, kdo to sám v sobě zná:
Stálost v podpisu, ctnost v pečeti má!
Totéž právě říci vám mohu dnes: Beřete veliký erb do.
ru ky.—
Stavíte se pod jařmo praporu mládeže.
Slibujete vytrvat a sloužiti Bohu a otčině!
Ale třeba »stálost v podpisu: — — a »ctnost v pečeti

míti: !
To jsou právě ony dva zkušebně kameny, o které se roz—
bíjela u nás v Polsce nejednou nesvětější hesla, záměry a cíly.
To jsou právě dvě rány, kterými síla svobodného národa,
odplynula a vešla zdánlivá smrt . . .
Právě nedostatek oné stálosti a ctnOsti, čili nedostatek kázně
a práce vytrvalé, práce v duchu božím, práce s úmyslem ke pro—
spěchu celého národa, ale nikoli pro sebe a pro svoje pohodlí.
Kolikráte, poznávajíc dějiny vlastenecké, rmoutíš se, 6 mlá
deži vzácná; nad činy praotců, které nejednou podkopávaly trvání
republiky naší. Ale zda zároveň staráš se, abys v sobě vytvořila
ty dvě nejzávažnější ctnosti: »kázeň a práci v povinnostiřc
Sv. Pavel v listě k Římanům praví:
*) Mikuláš Rej zNaglowce nar 1505,1' 1569, slavný polský spisovatel
ze zlatého věku polské literatury.
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:Nemůžeš se vymlouvati, ó člověče žádný, který soudíš;
nebo tím. že jiného soudíš, sám sebe odsuzuješ, poněvadž totéž
činíš, co na jiném soudíšc Řím. 2, 1.
Tak i tobě. mládeži, která stojíš pod praporem národním,
která počínáš nésti jařmo povinnosti, není dosti povznésti ruku
ke znakům vznešeným, není dosti souditi ty, kteří pod praporem
stávali, ale nevytrvali, avšak třeba tobě trvati — vytrvati a neod
stupovatil . . .
»Nebo ne posluchači zákona spravedliví jsou u Boha, ale
činitelé zákona spravedliví nalezeni budou.: Řím. 2. 13. »Tomu
zajisté, kdo dělá, nebývá odplata počtena z milosti, ale z dluhu.<
Řím. 4, 4.
Štěstí časně dobývá se pro otčinu, pro spolubratry i pro
srdce vlastní ne podle toho, po čem se touží a k čemu se smě—
řuje, ale podle toho, co se vykoná a v čem se setrvá. Kdyby
z těch zápalů, nadšení, z řad citů nejvznešenějších, z těch duh
úmyslů nejčistších, kterými mladost život vítá, utvářela se bu
doucnost každého pokolení, čím byli by národové, kmeny, spo
lečnosti? Leč, hle, nenese jařma mladost od časného rána, —
nesetrvává na dráze zvolené, — nezachovává kázeň proti povin—
nosti každodenní a přísné — a proto tisíce zlomených křídel leží
na dráze, vyhaslých sluncí padá mnoho do bídného prachu, strže—
ných duh střepy válí se jako hadry po zemi.
Orlem, sokolem, ohněm i sluncem jdi, mládeži, do života!

Nes vysoko praporl.

Nelekej se jařma na tebe vloženého!
Všeho dobudeš všecko zbuduješ rozohníš, pozvedneš a vy—
konáš, jestli pochopíš. co to kázeň, povinnost a ctnost! . . .
Není ještě plavcem, kdo pluje po vodě
v nerušené žádným větrem pohodě, —
ale kdo vlny, když bijí nejhůře,
veslem přemůže! . . .
(Kaspar Niaskowski.)
Ne ten vítězí, kdo vytrvá při praporu bez trudu, námahy,
obtíží a bojů, ale ten, kdo třebas tisíckrát ho lámali, nepadne,
i třebas mnohokráte jím třásli, neustoupí; třebas nejednou jím
vichr zmítal, cíle neztratí, cesty si nezmýlí a jařma na sebe vlo
ženého nesvrhne!
Vypluj i ty mládeži, s praporem svým do velikého ruchu
životního v budoucnosti té, ku které se blíz'íšl
Nechť si sto slunci svítí nad drahou ctnosti, bys temnosti
na ní nikdy nepoznala! Nechť tě nesou veliká křídla ctnosti bo
hatýrských a národníchl
kéž bys dovedla získati pro národ z rukou Nejvyššího
odplatu, poskytnutou ve štěstí a volnosti otčiny, — matky tvé

drahé!

Leč jestli nepochopíš, co jsou povinnosti přijaté a na ra
mena vložené, jestli nedovedeš zachovati kázeň a nevytrvášli ve
pracích obrovských — nedopluješ k cíli a jařma neuneseš.
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Necht každé jitro, budicí tě ze sna, se tebe ptá, ó mládeži:
»Budeš dnes pří praporu prací vespolných Pc
Nechť každý večer zapadajícího slunce zlatí čelo tvé leskem
zásluhy, že jsi ve dni tom splnila vše, k čemu jsi byla zavázána!
Tehdy — ó tehdy počne Polsce zářiti obrození hvězda a
pouta nevolnícká padati budou jako zbytky ztrouchnivělé kory—
nebot toliko ctností — práce a kázně je třeba národu, aby byl
obrem a svobodným.
Mládežil . . . ]dí a jednejll . . .
Prapor pozvednutý — pod ochranou královny koruny pol
ské, jařmo povinností vloženo na tvá ramena — a s tebou Bůh
— víra — otčinall . . . Zvítěz ctnosti a činy, abuď dítětem svo
bodné

Polsky!

. . .

Př. F. Wogf.

Řeč o župním sjezdu hasičů.
konaná dne 21. června 1908 0 II. neděli po sv. Duchu
ve Stěpánovicích u Třeboně.
Stručný výklad evangelia. — Člověk jeden bohatý učinil večeří velikou
a pozval mnohých. Smysl dnešního sv. evangelia jest vám, přátelé milí, za
jisté znám. Kohož máme člověkem tím, jenž učinil velikou večeři, jiného
mysliti, nežli samého Pána a Spasitele, Ježíše Krista, který učinil památku
divů svých, ustanoviv večeří velikou pro všecky časy, v nejsvětější svátostí
oltářní >Totot' jest tělo mě< — a pozval k ní slovem: »vezměte a jezte
z toho všichni,: všechny bez rozdílu, chudého i bohatého, krále i dělníka,
učence i řemeslníka, vzdělanec i prostého, starce i jinocha, muže i ženu,
všecky zve a volá k sobě tak něžně a lahodné: >Pojd'te ke mně všichni,
vezměte a jezte, co vám zanechává láska má.: ——
A církev, naše duchovní
matka. k níž my jako dítky se hlásíme. přejíc si, aby všichni tomuto po
zvání Bohem učiněnému vyhověli, v mateřské lásce a pečlivostí o spasení
naše příkazem, aby každý katolický křesťan nejméně jednou v roce svátost
nejsvětější hodně přijal, stará se o splnění tohoto testamentu či poslední
vůle Pána svého.
Druhý výklad tohoto dnešního čtení svatého evangelia jest: Opětování
tě veliké večeře, kterou Pán Ježiš před svým odchodem z tohoto světa
uprostřed apoštolů svých slavil, koná se ve chrámech a na oltářích našich
denně, a duchovní matka naše, církev, pro nás ku účastenství na té večeři,
jež jest obětí těla a krve Pána ]ežiše, hlasem chrámových zvonů, a obzvláště
příkazem, jenž zní : neděle a zasvěcené svátky světiti, a v neděli a v zasvě
cený svátek mši svaté nábožně přítomen býti. Přikázání toto církevní spo—
čívá na příkazu samého Boha: »Pomni, abys den sváteční světíl.: Jak jest
staré toto přikázání.> Na 4000 let tomu, co po prvé s hory Sinai zaznělo —
a platnost bude míti až do skonáni světa!
_'
_
Proto :“Jy'ezd tento zahájen mší sv. — Proto i vy, přátelé _mílí,'has'
čově, započínáte mši svatou slavnost sjezdu. jest mezi vámi, mají míli přá:
telě, hasíčové z obce naší štěpánovícké, do jisté míry dnešního dne jakási
podobnost s Pánem a Spasitelem. Ivy jste ku dnešní své spolkové slavnosti
pozvali mnohých, a že pozvání toto s ochotou přijato bylo, svědčí četná
účast přátelských hasičských sborů, i ostatního občanstva, kteréž záslužnost
činnosti hasičské uznává. Započínáte slavnost mši svatou, vědouce, že od
Boha počátek ve všem nejlepší.
_
Příklady. — Konáte tuto povinnost křesťanskou rádi a já vám před
očí postavím krásný příklad: Právě před rokem slavila sokolská j ednota ve
Lvově čtyřicátou výroční památku svého založení, první to jednoty: okolské
v Polsku. Slavnosti tě zúčastnilo se mnoho sokolských jednot polských
z Haliče, ze Slezska, Poznaňská i z Ruska. Na cvičišti, místu to slavností,
Rádce duchovní.
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kdež shromáždilo se Sokolstvo polské a mnoho hodnostářů ze všech spole—
čenských kruhů, obětoval prelát Lenkiewicz mši svatou, při níž mu přislu
hovali Sokolové. Po mši sv. zapěna Polská národní hymna, po níž biskup
Bandurski Sokoly vřelou řečí oslovil a velebil zásluhy Sokolstva polského
o národ a jeho řeč v dobách pro Polsku nešťastných; v této řeči nazval
Sokoly rytíři duc/zem, .rz'lne'vírou, láskou k bohu a otčině. nŽehnám další
činnosti vaší pro Boha a otčinu.: Tak skončil, a Sokolové a všichni pří
tomni poklekli a přijali velckněžské požehnání. Po slavností této táhnul
Sokol i hosté jeho ku nOvé budově polského Sokola, aby byla vysvěcena.
Světil ji arcibiskup Bilczewski, jenž po svěcení v řeči své uvedl, že polské
Sokolstvo nezapomíná, že v lásce boží je veliká síla a že na svých praporech
má Bohorodičku vedle bílého orla. — Viděl jsem v roce 1891 polské So
kolstvo na jubilejní zemské výstavě v Praze — a ti Sokolíci, ježto do náv
štěvy jejich přišel den nedělní — zúčastnili se vesměs mše svaté v seminář
ském chrámu
.
Loňského roku přijeli na slavnost pražských Sokolů také Sokolíci slo
vinští se svým starostou a spolu starostou města Záhřebu Drem Amrušem,
a ve svátek sv.Petra a Pavla a v následující na to neděli v sokolských kro
jích bylo je viděti v chrámech pražských, aby tu vyplnili přikázání sveho
náboženství a osvědčili svou víru.
Snáší :: : vyznáním víry umfarma ? — Vidíte z těchto krásných pří
kladů, nejmilejší přátelé, že s uniformou sokolskou zcela dobře snáší se vy—
znání víry, že ani polští. ani slovinští Sokolové nezahodili a nepotupili so
kolský oblek přítomnosti na mši svaté a bohoslužbou. Známe uniformu
jinou, nemálo důležitou: je to uniforma vojenská. A nejvyšší velitel vojsk
rakouských, vznešený naš panovník, ve vojenské uniformě na manévrech
obcuje mši svaté, ve vojenské uniformě obklopen nejvyššími vojenskými
hodnostáři obcuje s příkladnou zbožnosti slavnosti Božího Těla, církevním
svěcením a jiným úkonům služby boží. Lze říci, že uniforma vojenská se
s vyznáním viry nesnáší? A tak můžeme i říci, že neutrpí žádné újmy na
cti a vážnosti uniforma ci úbor hasičů.
Vzpomínka z mínulartz'. — V jednom českém městě před 30 roky za
kládal se jeden z prvních sborů hasičských. Kaplan toho města ujímal se té
myšlenky založiti sbor a když k tomu došlo, tu založený sbor hasičů oslavil
první vystoupení své slavnostní bohoslužbou, při níž po zpívané mši svaté
místní děkan hasiče oslovil. V řeči své pravil také: »Ze všech spolků, které
ve své osadě máme, jste mi, vy hasiči, nejmilejšimi, a to proto, že provozu
jete čistou lásku k bližnímu, naši nejprvnější náboženskou povinnost. Uhodí
se na poplach. volá se: »Hoříc. Hasič vyskočí 2 lůžka a utíká k požáru.
Neptá se dříve: »U koho hoří? Co za práci dostanu? jak dlouho zdržím se
u ohně?: ale spěchá, aby pomohl člověku: Cechu nebo Němci, křestanu
nebo nekřesťanu ve veliké potřebě. Hasič a milosrdný samaritán, o němž
v Písmu sv. čteme, mají mezi sebou tolik podobenství! A hasič proniknut
láskou a účinnou pomocí ku bližnímu, nezapirá také svého Boha, který při
kázání lásky nám dal. Hasiči přítomností svou při církevních slavnostech
vyznávají víru svou, kterou skutkem osvědčili při službě po vojenské nej
těžší: u ohně. Buďtež mi tudíž, moji milí hasiči, vítáni! Ať už budete těžko
na střechách a u stříkaček pracovati, ať v úboru slavnostním s rozvinutým
praporem půjdete s námi při procesích Božího Těla — vždy budete mým
nejmilejším, nejvíce křest. spolkem !: Tak mluvil starý ctihodný hněz. (Čech
10. června 1908.) Nuže, i o vás platí slovo Spasitelovo:
»Kdo mne vyzná
před lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým, který je v nebesích.: Když
jsem byl ještě školákem, vzpomínám, jak založen byl v našem městě spolek
vojenských vysloužilců. Byl mezr nimi jeden žid; když spolek ten 0 slavno
stech císařských zúčastňoval se služeb božích, vídal jsem, jak ten žid (byl
ve výboru spolku toho) také do našeho chrámu Páně chodí. Má duše dětská
nábožensky citící tím bývala vždy pohoršována, pamatuji se na to dobře;
a myslíval jsem si tak: co pak tu v našem kostele chce žid? Ano, přátelé
drazí, ať si jde žid do své synagogy, helvet a luterán do své abornice—ale
katoík-hasit. do chrámu katolicxého ku slavnostem katolickým, jako jsou:
Vzkříšení, Božího Těla, uvítání biskupa a jiné.
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Kdo zve k těm rlavnartem ) — Kdo vás zve, katolíci, k slavnostem za
jisté krásným a významným:Vzkříšení Páně, Božího Těla? Církev, kteráž za
,jistě ne bez závažných a důležitých důvodů tak činí. Ona' chce, abychom
tímto způsobem osvědčili viru svou v toho, který ve svátosti nejsvětější
mezi námi přítomen jest, že věříme v něho, který pro nás stal se člověkem,
nás učil poznali pravého Boha, pro nás trpěl, pro naše spasení zemřel, ku
posilnění naší naděje z mrtvých vstal, a ku osvědčení své lásky mezi námi
sídlí. A jakým právem vás ku slavnostem svým církev zve a volá? Právem,
které obdržela od toho, jenž ji založil, právem, které jí dal on před 19sty lety
pro všecky časy, pro všecka místa, právem, kteréž ona od něho obdržela,
přátelé milí, ivzhledem k vám. Jako katolíky vss zve a ku slavnostem svým
volá. A dal-li jí Kristus právo, dal jí i povinnosti k vám; plníc povinnosti
své k vám, přisluhuje vám skrze své kněze vždycky, kdykoliv služeb jejích
potřebujete a si jich žádáte pro spasení duší svých, má též právo, aby žá
dala, by jejího hlasu k uctění Bohs spasitele dbáno bylo!
Překvapení. ——
Dne 10. t. m. (června) přinesly nám noviny veliké, ale

také nemilé překvapení. Sdělovaly totiž. že dne 8. června, tedy v pondělí
svatodušní. konán byl v Praze Sjezd Ustřední hasičské jednoty, a na tom
sjezdu že župnimi delegáty odhlasovsno bylo, že hasiči nesmějí se zúčastňo
vati ve sborovém úboru žádných církevních slavno-tí, tedy průvodu Vzkří—
šení Páně, Božiho Těla, vítáni biskupa a jiných; na sjezdu tom hlasovalo,
jak sděloval list vydávaný od odpadlíka, 361 delegátů ze 130 žup jménem
102.389 členů. :S nadšením,c tak píše ten list odpanlikův, »přijato bylo sta
novisko ústředního výboru, jenž dokázal, že mu jde o povznesení sborů ha—
sičských kulturně i mravně tim, že hasičstva se postaví na stanoviskn pokro
kové. Návrh byl přijat všemi 360 členy; toliko jediný — hanbou jest, že to
byl právě učitel — hlasoval proti, t0tiž klerikálně. Hasičstvo tedy konečně
svléká černou hazuku, ano, teprve svléká k uspokojení všech lidí pokro
kových . . !: Tedv jeden, tolika jeden statečný vyznavač víry, ano, vyznavač
nalezl se mezi 361 — jakými? snad 10 nevěrci a neznabony, snad 30—40
helvety a luteráuy, a asi 100 nábožensky lhostejnými a 200 náboženskými
slabochy, kteří jsou kam vítr, tam plášť, dnes mezi věřícími budou dělati
věřící . zítra, ba co dím, ještě dnes do večera, podle okolnosti, budou
hráti na nevěřím.
Koho zná/e, d'a/zoneznáte.) — Znáte Krista? Víte kdo on jest.> On je
cesta, pravda i ŽlVOt —vždyť sám tak řekl a on v pravdě zvolal: Kdo mne
vyzná před lidmi . .. to platí už 19 století —- a vy věříte, že je to pravda.
Cirkevní slavnosti jsou tedy naším vyznáním a projevem víry v Krista, kte—

réhož Bohem vyznáváte s Petrem: »Ty jsi Kristus Syn Boha živého<, a se
setníkem pod křížem: »V pravdě Syn boží jest on!: A dnes? V hlavě jed
noho — koho? Znáte ho? Víte kdo je to? — Nevíte! Nevíte jistě, zdali'to
s vámi dobře a upřímně mysli —a o Kristu víte, že vás miluje a že VČtŠlhO
milování, nežli on měl, k vám nikdo nemál — Tedy v něčí hlavě, koho ne
znáte, o němž ničeho nevite — zrodí se myšlenka a nápad: Hasič nesmí na
Vzkříšení, nesmí na průvod Božího Těla, hasič nesmí vítati biskupa _—to,
je klerikalismus — a od toho musí býti hasičstvo očištěna — a ten jeden
nalezne deset sobě podobných a ti začnou házeti frásemi o pokroku, osvětě,
proti klerikalismu — a výsledek toho vyzni v hesle a komando: Vy, hasiči
nesmíte smýšleti jinak, nežli myslíme rny, vy, hasiči, musíte ve všem jm za
námi, abyste jméno pokrokových lidí zasloužili!
Práva církve. — Má církev na vás, přátelé hasič0vě, nějaké právo?
Ano. tvrdím tak s rozhodností. má, od vašeho narození, kdy vás křtem sv.
za dítky své přijala, a má po celý život váš, dokud sami na jméno křesťanů
katolických nárok činíte až do vaší smrti, ano i tenkráte po smrti nepře:
stane ona býti vaší milující matkou, i po smrti za vás modlitby své k nebi
vysílati bude, i po smrti bude za vás všecky, pokud jako křesťané katoličtí
zemřete, u oltáře obět nejdražší, obět smíření přinášeti; a přece, _ačCírkev
má k vám jistá práva, kdy a kde byste z úst kněze vašeho slyšeli, přátelé
milí, aby byl on jménem církve ohlašoval: Sborům hasrčským'se nařizuje,
rozkazuje, poroučí, aby se té neb oně slavnosti církevní zúčasmily, ale spíše
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slyšíte vlídné pozvání: Ctěně sbory hasičské se žádají, aby ku zvelebení
slavnosti svým účastenstvím přispěly.
Svoboda a otroctví. — Jste jako křesťané muži svobodní a nikoliv
otroci a nevolníci. Svobodou synů božích nás osvobodil Kristus, jak praví
velmi krásně sv. apoštol Pavel. To je pravá svoboda, abych směl konati
dobré podle svého uznání a bez obmezení. Nejsvobodnější jest ovšem člověk
bez hříchu, hřích pak činí člověka svým otrokem. Svoboda synů božích,
pravím, spočívá v tom: konati dobré. Zakazuje li se vám tedy, že nesmite
jako hasiči zúčastniti se služeb božích a církevních, náboženských slavností,
to znamená to buď: Zákaz ten je odůvodněný a oprávněný, & vy nesmíte
se slavností takových zúčastniti, protože jsou něčím špatným, čímž se ha
sičstvo zahazuje, anebo slavnosti ty nejsou něčím špatným, ale jsou něčím
dobrým a tudíž vy máte býti ve své svobodě, konati dobré, obmezováni —
a proto zákaz takový je neoprávněný a nespravedlivý. A já to řeknu bez
obalu: Chtějí z vás, přátelé milí, nadělati otroků nevěry !
Proč vám v této věci nemá býti přáno svobody? Nařizuje se vám a
vy máte i bez toho nařízení právo i povinnost všude a vždy, ať jste v ob v—
čejném obleku či hasičském úboru, hlásiti se za Cechy, obléká—lihasič svůj
úbor, nesvléká tím echa. to se vám porcučí a právem se tak poroučí, ale
poroučí se vám zároveň: Hasiči, když oblékáš svůj úbor, přestaň býti kato
líkem! — V tom nemáte míti svobody? V tom máte býti obmezováni? jak
praví slavný básník jan Kollár?
Sám kdo svobody hoden, svobodu zná vážiti každou — kdo v pouta
jímá otroky, sám je otrok! —-Ať si vám nařizují, jakou máte míti výzbroj,
jaké signály, jaký úbor, k tomu mají právo, ale nařizovati vám: Nesmíš ve..
fejně, hasiči, hlásiti se ku katolické církvi — toho práva nemají; a vy máte
povinnOst jim říci: V této věci si od vás p*roučeti nebo zakazovati nedáme!
Jako čteme o apoštolích ve Skutcích apoštolských, když jim páni — vysoká
rada — zakazovala: Neopovažujte se více o jménu Ježíš mluviti, odpověděli, a
vy odpovězte s nimi: v této věci více sluší poslouchati Boha, nežli vás lidí!
,
Bir/arie se apakuje. — Historie se opakuje, ale vždy v jiné obměně.
Závistí hada přišlo vše zlé na svět. Ano, závidí tobě, ty lide venkovský,
upřímně věřící katolíku, hasiči. několik otroků nevěry a hříchu závidí tobě
tvou upřímnou zbožnost, závidí tobě tvou dětinnou víru a proto chtějí tebe
strhnouti k sobě. ekl d'abel našim prarodičům v ráji: Budete jako bohové
vědouce dobré i zlé — sliboval jim pokrok ve vědění, sliboval jim osvětu,
sliboval jim povýšenost — a strhnul je v nevýslovnou bídu.
Takivás slibují obštastniti pokrokem. osvětou, svobododou, ale strh—
nouti vás chtějí v bahno a kal nevěry! Chtějí Vas zbaviti vlivů klerikálníchl
Klen'kalz'mur! — Co je to.) Vždyť známý professor v Praze to zřejmě
řekl, co máme rozuměti klerikalismem: Katolictví Chtějí tedy vás zbaviti
katolictví, abyste přestali cítiti se křesťany katolickými!
H'z'rtorz'e.r: opakuje .rta'le. — Čtěmež jenom dějiny prvních křesťanů,
otcův našich ve víře, obzvláště v Římě pohanském. Nero, Kaligula, Domi
cian, Dioklecian a jiní hněvem a záštím zuři'i; co jenom zloba lidská vymy—
sliti dovedla, všeho bylo použito ku vyhubení křesťanů. Oheň, voda, železo,
dravá zvěř, vše bylo sloužilo ku mučení křesťanů — křesťanem se nazývati,
bylo u pohanů potupou nemalou.
A je zloba nepřátel katolické církve dnes menší, nežli byla ta Nero
nova, Kaligulova, Domicianova, Dioklecianova, juliana odpadlíka?
istorie se opakuje stále. Což jiného nežli potvrzení pravdy těchto slov
ukázala velká francouzská revoluce koncern století osmnáctého, kdy tisíce
hlav padlo pod sekyrou guillotiny těch, kteří byli věrni oltáři a trůnu, a to
vše ve jménu rovnosti, volnosti, bratrství!
A myslíte, přátelé moji, že by dnes, kdyby jenom možnost poskytnuta
byla anebo okolnosti jim zdály se býti příznivými, bylo jinak? Č) nikoliv!
Ve jménu rovnosti utínali by nám hlavy, ve jménu volnosti žalařovati nás
budou, ve jménu bratrství štváti, ve jménu pokroku rozbíjeti kříže, vyhazo
vati je z domácností, z ústavů, škol, ve jménu svobody zavírati kostely a ve
jménu osvěty kostely vykrádati!
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A k těmto cílům máte také vy, přátelé hasičové, vyšlapávati pěšinky!
Dnes řeknou vám a nařizují vám, že se ctí hasiěovou se nesrovnává jít:
v úboru do kostela, a uvéřite -li jim, budou míti snadnou hru. Pak vás do
stanou tam, kde vás chtějí míti: abyste jm sloužili za spolubojovníky pro
vyhnání kněze ze školy, zabrání kostelního jmění a zrušení všeho vlivu ná
boženství katolického na veřejný život.
Řím,Aale
malámá.
vesnička,
ba aniDnes
jednavám
chaloupka
nebývá ná.
vy
stavenaNejen
za den.
Adíloanitoto
míti zákl:ad
chtějí zlehčiti
vštěvu kostela a za několik let vás douíaji zpracovati v hotové protikleri
kály čili správně nepřátele katolické církve a — nevěrce. Kdo' jsou ti lidé?
Nevíme; jen tolik o nich víme, že jako smýšlel Farao, král egypptský, když
vzpurně řekl: »Kdo jest Hospodin, abych byl poslušen hlasu jehořc, smýšlejí
i oni: Majíce den měsíční výplaty, vezmou svoji kvitanci a platební arch a
jdou do kanceláře výplaty a tam dostanou svuj jistý a zajisté pěkný plat.
Ale oni nevmyslí se v stav váš, necítí to, co cítíte vy, pohlédnete-li na mo
zoly rukou svých, že ku zdaru prací těchto mozolných rukou potřebujete
požehnání božího.
Končím. — Snad v nejbližších dnech budete v tom neb onom jiho
českém listu čísti o této reči mé a to pravím napřed: překroucené a zko
molené výroky mé a pak posměšky z nich. Tomu jsem již zvykl a napřed
se usmívám, neboť vím, že ani jinak býti nemůže. Dábel vzdy proti Bohu
pracoval lži — jeho apoštolové nemohou proti sluhům božím jednati jinak.
Jenom pravda osvobodí nás!
Nazvou mne snad fanatikem. Kdo mne zná z blízka, každý ví, že fana
tikem nejsem. Ale nechatsi, raději chci, když by tak býti musilo, býti fana
tikem víry a pravdy, nežli fanatitem nevěry a lži.
O českém králi ]anu Lucemburském praví historie, že v bitvě u Kres
čaku k radě, aby zachránil život svůj, odřekl slovy: »Toho bohdá. nebude,
aby český král z boje utíkal.\
tak i já, přátelé, hasičové, s nadějí, že mluvím ze srdce vám všem,
pravím: Toho bohdá nebude, abychom my, čeští hasiěové, katolíci, dali se
tak zavésti, že bychom sloužili za b_erany nevěrcům proti naší katolické
církvi.
]i uznáváme
až ku hrobu.
Amen.za svou matku, ji budeme milovati, jíPvěrni
RSmola,zůstaneme
farář.

LISTY VĚDECKÉ.
Král Jindřich Vlll.proti Lutherovi hájí sedm

svátostí.

Podává prof. los. Staněk.

Jak známo, odpadl r. 1517 Luther formálně od církve kato—
lické. Od té doby zavrhoval jeden článek víry katolické po dru
hém. Ano, šel tak daleko, že popíral i existenci sedmera svátostí,
uče, že jsou toliko dvě, křest a svátost oltářní. Ovšem že z řad
katolických povstali mužové, kteří učení katolické církve proti
Lutherovi hájili. .Mezi těmibyl
i ]indřich VIII., král anglický
(1609—1647), začež dostalo se mu od 'papeže Klimenta VII.
(1523—1534) čestného názvu: >Defensor ňdeic. Ze spisku jeb0'
»Assertio septem sacramentorumc ') sestaveno jest toto po
jednání.
Poněvadž o svátosti oltářní a křtu uveřejněna byla stat ve
Vlasti v r. 1906, uveřejňujeme v »Rádcic jen část další. Spis jest
dodnes obsahově důležitý, nad to i historicky památný. může
sloužiti dnes jako dříve sloužil.

Svátost pokání.
jest až odporno slyšeti, jaké věci podivné, bezbožné a sobě
odporující, jaké výmysly Luther o pokání hlásá. Napřed dle svého
způsobu uvádí, jako něco nového a neslýchaného, co každému
jest známo, že totiž máme důvěřovati záslibám božím a Bůh že
zaslíbil odpuštění hříchů kajícímu křesťanu. A hned při tom vy
čítá církvi, že tomu neučí. Kdo, probůh, učí a navádí někoho ku
pokání jidášově, aby želel toho, co učinil, ale nedoufal, že mu
může býti odpuštěno? Kdo by směl učiti, že dlužno modliti se
za odpuštění hříchů, kdyby zároveň neučil, že odpuštění jich jest
zaslíbeno tomu, kdo pokání činí? Kdo káže tolik často o nesmír
ném milosrdenství božím, které odpouští inejhroznější zločiny
tomu, kdo se z nich upřímně kajeř
* Vide: joannis Fischerii Roffensis in Anglia episcopi opera Virce
burgi apud Georgium Fleischmannum: Anno 1597, str. 13. a da
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Což mimo Luthera nikdo nečetl: Quacunque hora inge
muerit peccator, salvus erit (Ezech. 18). Kteroukoli hodinu za
vzdechne hříšník, spasen bude? Nikdo nečetl, že Spasitel odpustil
ženě cizoložné, že Davidovi odpuštěno bylo nejen cizoložství, ale
i vražda? Ráj že dán byl zločinci a to v takovém okamžiku, kdy
za spáchané zločiny nemohl již dosti činiti? Nijak není pravdou,
že by lid nebyl poučován dosti o milosrdenství božím, které
hříchy odpouští; těch, kteří o něm káží, jest dosti, a lid jest bez
toho náchylný k tomu, aby na milosrdenf/tví boží se spoléhal,
takže by neškodilo, kdyby více se mu kázaloo Spravedlnosti boží.
Více jest zajisté těch, kteří hřeší, spoléhajíce se na milosrdenství
boží, nežli těch, kdo by nad ním zoufalí.
At tedy Luther nevydává za nové, o čem každý ví, at ne
vydává za nezvyklé, čeho se tolik užívá.

a) Lítost.
Na víru a záslibu zapomněli, praví Luther, vizme tedy, co
místo nich dali! Tři věci určili, že potřebny jsou ku pokání;
lítost, zpověď a dostiučinění.
A o těchto třech věcech pojednává Luther tak, že z toho
vysvítá, žádná z nich že se mu nelíbí. Nejprve se pohoršuje nad
lítostí a praví, hněv boží že se nedá zadržeti a proto lítost že
není nic platna a marně že se věří, jakoby Bůh při lítosti nedo
konalé doplňoval svátostí, čeho se člověku nedostává.
Vizme tedy, jak výborně hájí to, co tvrdí. Praví, že lítost
jest věcí velikou, ale těžko že jest ji vzbuditi. Rozkazuje, aby
všichni měli za jisté a pevně tomu věřili, že pro záslibu Kristovu
všech hříchů jsou sproštěni a osvobozeni u Boha v nebesích, jak
mile z nich rozhřešení byli ústy lidskými na zemi. Těmito slovy
buď souhlasí s tím, proti čemu brojí, nebo tvrdí něco, co jest
daleko podivnější. Neboť bud slíbil Bůh odpustiti hříchy těm, kteří
tolik litují, jak toho tíha hříchů žádá, nebo i těm, kteří méně
litují, než žádoucno, aneb konečně itěm, kteří nic nelitují.
Slíbil-li Bůh odpustiti pouze těm, kdo litují tolik, jak vyža—
duje tíha hříchů, nemůže Luther, jak všem poroučí, býti zcela jist,
že mu odpuštěno bylo. Neboť, jak by mohl věděti, že mu bylo
odpuštěno, když neví, zdali přiměřeně a dostatečně litoval? Ze
smrtelníků nikdo neví, jak veliké lítosti vyžaduje hřích smrtelný.
Zaslíbil-li Bůh odpuštění itěm. kdo méně litují, než jak
hřích vyžaduje, pak zaslíbil odpuštění i těm, kdo mají lítost ne
dokonalou; a potom Luther souhlasí s těmi, proti nimž bojuje.
Slíbil-li konečně odpuštění i těm, kdo nic nelitují, potom jistě
slíbil, že tím spíše těm, kdo mají lítost třeba sebe menší. Pročež,
připouští-li toliko lítost dokonalou, t. j. dostatečnou bolest, ne
může nikdo býti jist, že mu hříchy byly odpuštěny. A tak by za
své vzala nebo nepravá a mylná byla Lutherova jistá a neomylná
důvěra v odpuštění hříchů. Přizná-li, že komu pro nedostatečnou
lítost hříchy by se neodpustily, odpouštějí se mu svátostí pokání,
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když vyzná, že jest hříšník, za odpuštění prosí a ústy bratrovými
ho dosáhne, čemu tu jinému učí, než ti, proti nimž brojí a kteří
praví, že z lítosti nedokonalé, přistoupí-li k ní zpověď, stává se
lítost dokonalá? Svátost že totiž doplňuje, čeho se člověku nedo
stává. Bud tedy jest mylné tvrzení Lutherovo, že člověk jest si
jist odpuštěním hříchů, anebo musí připustiti volky nevolky ne—li
samo slovo »lítost nedokonalá: »attritio<, tož aspoň věc, kterou
slovem tím jeho odpůrcové naznačují. A připustí—lito (jakože při
pustí, nechce-li tvrzení své odvolati), pak jest to člověka rozum
ného nedůstojno, věc připustiti a o slovíčko se hádati.
Hned zase vyčítá Luther celé církvi mnohými slovy, že učí
převrácené o lítosti, že prý, místo aby napřed vyložila základy a
příčiny lítosti, neochvějnou totiž pravdu Božských pohrůžek a za
slíbení, chce ku lítosti povzbuditi pohledem na množství spácha
ných hříchů. Zaporníná Luther, či toho neví, že lid o všem se
poučuje, o čem on žádá, aby poučován byl, a že užívá se při
tom slov písma a příkladů, jakož i důvodů lítosti ne méně za—
strašujících, ani méně útěchy plných, než ony jsou, jichž si Luther
přeje, nehledíc ani k tomu, že jsou mnohem světější. Neboť dů
vody Lutherovy mimo strach před trestem a naději na odměnu
skoro nic jiného neobsahují: Obrácení z těch důvodů není ovšem
Bohu tak milé a není tedy také tak záslužné, jako obrácení
z lásky k Bohu. A takové právě důvody vedle důvodů strachu a
odměny předkládají svým posluchačům ti, které Luther obviňuje,
že nesprávně si počínají. Důvody ty jsou dobrota boží. když Bůh
dary svými zahrnuje nejen ty, kdo nic dobrého nevykonali, ale
i ty, kdo jej urážejí a hněvají nepravostmi svými.
Důvodem tím bývá hříšník pohnut, aby více litoval, že urazil
tak dobrotivého otce, než že urazil mocného pána; aby méně se
bál trestu, než hněvu božího; aby více toužil po přízni boží, než
po nebi. Z úvahy o dobrotě boží vyplývá pak lítost sama sebou.
»Což nevíš, člověče, praví apoštol (Řím. 2), že láska boží k po—
kání tě zve?: A lítost ta jest světější, než jakou vzbuditi chce
Luther strachem před trestem a záslibou odměny. Proto nechť
přestane vychloubati se, jakoby on sám o lítosti správně učil.
Tomu, čemu on učí, učí i jiní a lépe než on.

&)Zpověď.
Když o zpovědi pojednává, tu vyžaduje, aby zpověď konala
se z veřejných hříchů, i beze zpovědí všem známých, čehož věru
méně jest potřebí; o zpovědi ze hříchů tajných tak mluví, že
nevíš, nařizuje-li ji či ne. Ačkoli prý se z písma sv. nemůže do
kázati, přece prý se mu líbí a dí, že jest užitečna, ano potřebna,
ale ne prý všem, nýbrž toliko těm, jež svědomí trápí. Chce tím
tuším naznačiti, kdyby měl někdo svědomí, jako on má, které by
si jisto bylo svou svatostí, nebo záslibou boží, tomu že zpovědi
třeba není. Kdo však jest bázlivý, tomu že nutno se zpovídati,
aby svědomí své upokojil. Poněvadž o zpovědi tak nejasně
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mluví, považuji za svou povinnost o nutnosti zpovědi šířeji se
rozepsati.
Luther tvrdí, že z písma sv. nemůže se nutnost zpovědi do
kázati. Uvedu proto na prvním místě slova knihy Ecclesiasticus,
která obsahují všechny tři části pokání. a to ne pouze dle mého
náhledu. »Fili,c praví se tu v kap. 38., verši 9. a násl., »in tua
inňrmitate ne despicias teipsum. sed adora dominum et ipse cu
rabit te. Averte a delicto et dirige manus, et ab omni delicto
munda cor tuumlc (Synu, v nemoci své nepohrdej sám sebou,
ale modli se Pánu a on uzdraví tě. Odvrat se od hříchu a sprav
ruce [spořádej práce své] a od všelikého hříchu očist srdce své.)
Bůh uzdravuje, když na nebi odpouští hříchy, které kněz
odpustil na zemi. Kure sve' spravujeme zadaslučiněm'm, od hříchu
se advracíme lítostí, srdce pak od hříchu očišťujeme zpovědí, dle
slov žalmu: Effundite coram illo corda vestra. Zalm 61.
I Chrysostom učí, že jsou tři části sv. pokání, když dí: Per
fecta poenitentia cogit peccatorem omnia libenter suffere . . . In
corde ejus eontrz'tz'o, in are ejus confessio, in opere tota: lm
militas.
Pro zpověď svědčí i napomenutí: Cognosce vultum pecoris
tui. (Proverb. 27.) Jak může je poznati bez ohlášení?
Jasnější jsou však slova, která čteme v knize Numeri cap. 5.
v. 6. et seq.: Vir, sive mulier, cum fecerit ex omnibus peccatis,
quae solent hominibus accidere, et per negligentiam transgressi fue
rint mandatum dominí, atque deliquerint, confitebuntur peccatum
mum. Muž, nebo žena, když by se dopustili nějakého hříchu,
kteříž se přiházejí lidem a skrze nedbanlivost přestoupili by při
kázání Hospodinovo a provinili by se, tedy vyznají hřích svůj.
Sem vztahuje se i příkaz daný židům — u nichž vše bylo
předobrazem — aby malomocný, očištěn jsa, ukázal se knězi.
Malomocenství naznačuje tu hřích. Aby Kristus na toto podo
benství nás upozornil. praví malomocným: »Jděte a ukažte se
kněžím.: A když jdou, očišťuje je nejen od malomocenství těla,
ale i od malomocenství duše — od hříchu. A kdyby žádných
jiných napomenutí a nařízení nebylo, postačil by mi již příkaz
apoštola jakuba — a nejen mně samotnému —: »Conňtemini
alter utrum peccata vestra. < »Vyzna'vejtež se tedy jedni druhým
z hříchů svých.c Jak. 5, 16. Ta slova dostačila by mi, abych věřil,
že svátostní zpověď jest nutna.
A čemu učí sv. Otcové? Sv. Ambrož dí: >Non potest quis—
quam justiíicari a peccato, nisi peccatum ipsum fuerit confessus <
»Nikdo nemůže od hříchu býti očištěn, nevyzná-li hřích sám. :
Může býti řeči ještě jasnější?
]an Zlatoústý hlásá: »Non potest gratiam Dei accipere, nisi
purgatus fuerit ab omni peccato per confessz'anem.: Milost boží
nemůže obdržeti, leč kdo by se zpovědí očistil od všelikého
hříchu. A sv. Augustin napomíná: »Agite poenitentiam, qualis
agitur in ecclesia.: »Pokání čiňte takové, jaké v církvi jest
zvykem..
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Než kdyby o svátostné zpovědi, jak v písmě sv., tak u sva—
tých otců nikde ani zmínky nebylo, tož přece musil bych za to
míti, že není výmyslem lidským, ale že povstala a zachovává se
rozkazem božím, když vidím, že lidé všech věků rádi a ochotně
vyznávali kněžím hříchy své, a když pozoruji, že ze zřízení toho
jenom dobro plyne, zlo však-žádné.
Zajisté že žádná autorita lidská nebyla by donutila lidstvo
k tomu, aby vyznávalo člověku cizímu své nepravosti tolik ochotně,
nepravosti mnohdy v nejtajnějších záhybech srdce ukrývané, ne
pravosti, jichž vyzrazení se člověk děsil aza něž se styděl. Počet
kněží, kteří přijímají zpověď kajícníků, jest nesmírný. V tom
ohromném počtu jsou vedle kněží řádných i nehodní. A tu ne
mohu si vysvětliti té okolnosti, že i kněží špatní zpovědní tajem
ství vždy zachovávali jinak, než že Bůh sv. zpověď zvláštní svou
milostí chránil.
Z toho všeho, co uvedeno, usuzuji, at si již Luther tvrdí, co
chce, žesv. zpověď nebyla zavedena ani zvykem, ani svatými Otci,
ale samým Bohem a jím také že chráněna byla.
Luther též zavrhuje reservace (vyhrazení některých hříchů
z pravomoci kněží), dle nichž nesmí každý kněz ze všech hříchů
rozhřešiti, ale kde rozhřešení z některých hříchů vyhrazuje se
biskupovi, z jiných toliko papeži. Ubožákl Ze slepého záští proti
papeži snižuje všechny biskupy do počtu nejnižsích kněží, plete
si kněžské svěcení s jurisdikcí aplete všechno tolik, že řadí kněze
mezi laiky.
Nemá-li biskup více pravomoci v církvi, než kterýkoli kněz,
nebo docela laik. proč apoštol tolik o biskupech píše? O laících
pojednáme později, nyní mluvme o kněžích.
Každý kněz obdržel svátost svěcení kněžstva, ale s tou není
nutně spojeno právo rozhřešovati; tohoto kněz tak dlouho nemá,
dokud mu není svěřena správa některého stádce. Svátost svěcení
kněžstva však činí ho schopným, aby mu taková Správa svěřena
býti mohla. A kdo svěřuje, odevzdává knězi správu stádceř Biskup,
který jest pastýřem celé diecese. Ten přenáší na kněze část své
pravomoci, bez této nesměl by kněz nikde vdiecesi nikoho vázati,
nikoho rozvazovati, jako nesmí tak činiti ani biskup v diecesi cizí.
A když tomu tak, tu neměl by biskup, jakožto vrchni pastýř, míti
práva, aby jisté věci, které za velice důležité považuje, sobě vy
hradil? Ten obyčej po tolik století byl zachováván v církvi, aby
lidé lehkomyslně hříchů nepáchali, když by snadno z nich roz=
hřešení dojíti mohli: a tu osmělí se Luther vystoupiti a tvrditi, že
každý člověk, i laik, ze všech hříchů může rozhřešitil V neroz
umu svém až tam dospěl, že chce, aby i ženy muže zpovídaly,
když přece jest o ženách známo, že těžko dovedou smlčeti, co
jako tajnost jim sděleno bylo. Apoštol nedovoluje ženě kázati
(l. k Timoth. 2, 12), proto neměl by ji Luther ustanovovati kně
zem, a to tím méně, jelikož dle Luthera ani knězem není, kdo
nekáže.
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A že jenom knězi máme se zpovídati, dosvědčují sv. Otcové.
»Veniat,< praví sv. Augustin, nad Antistites, per quos illi claves
ministrantum Nepraví, pojďte k laikům, pojďte k ženám. ]inde
učí ještě jasněji: »Quem poenitet, omnino poeniteat, et dolorem
lacrimis ostendat: repraesentet vitam mam Deo per sacerdotem,
praeveniat judicium Dei per confessionem. .Praecepit enim Do—
minus mundandis, ut ostenderent ora sacerdotibus (Lukáš 17,14)
docens corporali praesentia conňtenda peccata.: Kdo se kaje, at
se úplně kajea bolest svou slzami osvědčuje: život svůj skrze kněze
af Balm vyjeví, zpovědí at předejde soudu božímu. Rozkazujeť
Pán těm, kteří měli býti očištěni, aby šli tváře své ukázat kněžím,
poučuje přítomností tělesnou, že mají vyznávány býti hříchy. Po
dobně učí papež Leo: »Christus hanc praepositis ecclesiae tradidít
potestatem, ut conňtentibus poenitenuae satisfactionem darent.<
Kristus odevzdal tu moc představeným církve, aby vyznávajícím
se uložili zadostučinění. Uvedu ještě, co dí Beda Venerabilis:
Coěqualibus quotidiana et levia, graviom vero sacerdotibus pan
damus, et quanto jusserint tempore purgare curemus, quia sine
confessione peccata nequeunt dimitti. Hříchy všední a lehké vy
jevujeme soudruhům, těžké však kněžím a o to se 'starejme, aby
chom v přikázaném čase očištěni byli, poněvadž beze zpovědi ne—'

mohou hříchy býti odpuštěny. A dle učení Ambrožova toliko'
kněží mají právo hříchy odpouštěti. D.t tento světec: »Verbum
“Dei dimittit peccata. sacerdas est judex.: Slovo hříchy odpouští,
kněz jest soudcem. Sv. Augustin svědčí tu zcela jasně: »Frustratur
claves ecclesiae, qui sine sacerdotis arbitrio poenitentiam agit.c
Marněužívá klíčů cirkve (rozhřešení), kdo bez rozsudku
kněze pokání koná.
Nyní sud každý sám, zdaž správně jedná Luther, když proti
učení všech sv. Otců klíče církve (moc hříchy odpouštěti) ode
vzdává laikům, odevzdává ženám atvrdí, že slova Kristova: »Což
koli svážete na zemi, bude svázáno i na nebi a cožkoli rozvážete
na zemi, bude rozvázáno i na nebi,: neplati'a jen kněžím, ale
všem věřícím.
M. Aemilius Scaurus. muž velice slavný a nezištný, obža

lován byl u národa římského jakýmsi Variem Sucronským, člo
věkem ne příliš spolehlivým a vážným. Žalobník měl před sou
dem dlouhou řeč; žalovaný promluvil krátce toliko, důvěřuje
svědomí svému a lidu. »Quirltové, pravil, Varius Sucronensis
tvrdí, Aemilius Scaurus popírá; komu asi spíše uvěříte ?: Těmi
slovy za souhlasu lidu vyvrátil vážený muž celou nicotnou ob
obžalobu. Něco podobného děje se i zde. Luther tvrdí, že slova
Kristova o klíčích řečena jsou všem věřícím, Augustin to však
popírá: Komu z nich spíše budete věřitiř Luther tvrdí, Ambrož
popírá. komu z nich spíše uvěříte? Konečně Luther tvrdí a po
pírá celá církev: — komu z nich spíše uvěříte? —
A kdyby někdo byl tolik pošetilý, že by se domníval dle
nauky Lutherovy, že i ženě má se zpovídati, tomu snad dopo
ručovala by se i jiná nauka Lutherova, že si člověk nemá dá
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vati mnoho práce se zpytováním svědomí. Není věru příliš pro—
spěšno namáhavě rozpomínati se na všechny věci, — abys je

potom sdělil vším té, která schůdnou a širokou cestu má od uši
k jazyku.
Ze však tomu tak není, že člověk nemá zpytování svědomí
lehkomyslně odbývati, ukazují Lutherovi slova proroka Isaiáše
33, 15: Připomínati budu tobě všechna léta svá a v hořkosti
duše své. Praví všechna léta svá a v hořkosti. Taková zpověď
neien hřichv odstraňuje, ale i milost působí, dle slov Ambro
žových: »Fidelion factus est Petrus, postquam se lidem peridi
disse deflevit: atque ideo majorem gratiam reperit, quam amisit..
Věrnějším stal se Petr, když ztrátu víry oplakal a tak větší milost
nalezl, než ztratil. Toho následoval i Rehoř. Láskou plápolající
život po poklesku by'vá Bohu milejšim než chladná nevinnost.
Fit plerunque gratior Deo amore ardens vita post culpam, quam
in securitate torpens innocential
Luther nazývá to zbytečností, vyznávati i okolnosti hříchu.
Jiného však náhledu jest Augustin: Consideret, napomíná tento
světec, qualitatem criminis in loco, in tempore, in perseverantia,
in varietate personae, et quali hoc fecerit tentatione, an ipsius
vitii multiplici executione. Člověk má uvažovati o jakosti hříchu
dle místa, času, setrvání ve hříchu, dle rozličnosti osob, dle veli
kosti pokušení a jak často hříchu se dopouštěl. A hned příkla
dem vykládá. Oportet enim poenitere fornicantem secundum ex
cellentiam sui status vel Offíclí, et secundum modum meretricls
et modum operis sui, et qualiter turpitudinem peregit, si in loco
sacrato, si in tempore orationi constituto, ut sunt festivitates et
tempora jejunii. Consideret, quantum perseveraverit et doleat,
quam perseveranter peccaverit et quanta victus fuerit oppugna
tiona, Sunt enim, qui nom solum non vincutur, sed etiam ultro
se peccato offerunt: dec expertant tentationem sed praeveniunt
voluptatem. Et pertractet secum, quam multiplici actione vitii,
quam delectabiliter peccavit. Omni: isla varieta: confitmda est
et deffženda; ut cum cognoverit, quod peccatum est, cito inveniat
Deum sibi propitium.
In cognoscendo augmentum peccati inveniat se cuius
aetatis fuerit, cuius sapientiae et ordinis. Immoretur in singulis
istis et sentiat modum criminis purgans lacrimis omnem quali
tatem vitii. Všechny ty okolnosti — zvláštnosti — dlužno vyznati
a litovati: aby když poznal, co jest hřích, rychle Boha si usmířil.
At zpytuje, jak byl stár, jak vyvinutý měl rozum atd. Tak Augu
stín. Proto at netvrdí Luther, okolnosti že nemají se zpovědi co
činiti. A když již na okolnosti hříchu máme se rozpomínati, kolik
můžeme, jakou píli musíme potom věnovati hříchům samým, jak
bedlivě musíme zpytovati svědomí, abychom, pokud to jen nám
možno, na žádný těžký hřích nezapomněli. Střela Lutherova,
kterou za smrtelnou považuje, že totiž nikdo nemůže se ze všech
hříchů zpovídati, poněvadž není možno, aby na všechny se upa
matoval, jest střelou nesmírně špatně mířenou. Nikdo přece z těch,
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kdo tvrdí, že všechny [hříchy se mají vyznati, není na hlavu tak
padlý, aby žádal, by kajícník vyznal se i z těch hříchů knězi, na
něž si ani nevzpomněl.

:) Dostiučinění.
O dostiučinění Luther mnoho mluví, ale nic řádného nepo—
vídá. Předem tvrdí, že prý církev a dostiučinění tak učí, že věřící
ani nevědí, v čem zadostučinění spočívá, to že záleží v napravení
života. Každý pozoruje, že toto tvrzení Lutherovo jest pomluvoul
Odkud ví Luther, že církev učí, že není třeba nápravy životač
Celou církev neprošel, při všech zpovědích nebyl, aby se o takové
nevědomosti kněží byl přesvědčil. Nemohl mu toho pověděti tedy
nikdo jiný, leč Duch sv. nebo duch zlý. Aťsi to byl již kterýkoli
duch, dobrý duch to jistě nebyl, poněvadž bludu učil, ale ten
duch to byl, o němž písmo dí, že lhář jest a otec lži. Jan 8, 44.
Vždyť každý hned pozná, že Luther vydává lež za pravdu. Kdo,
probůh, byl kdy tak obmezený, aby ukládal kající skutky za spá
chané hříchy a dovoloval hříchy ty páchati zase v budoucnostiř
Kdo nepřidává hned ku rozhřešení známá slova Kristova: Vade
et noli amplius peccareí Jdi anehřeš více! Kdo nezná slov Pavlo
vých: Sicut exhibuistis membra vestra servire immunditiae et ini
quitati ad iniquitatem, íta nunc exhibite membra vestra servire
justitiae in sanctiňcationem. jako jste zajisté vydávali údy své
v službu nečistotě a nepravosti k nepravosti, tak nyní vzdejte údy
své v službu spravedlnosti ku posvěcení. Kdo nečetl u Řehoře:
Poenitentiam quippe agere digne non possumus, nisi modum quo

que ejusdem poenitentiae cognoscamus. Poenitentiam quippe agere,
est et perpetrata mala plangere et plangenda non perpetrare. Nam
qui sic alia deplorat, ut iterum alia committat, adhoc poeniten
tiam agere ignorat, aut dissimulat.
Nemůžeme se hodně káti, nepoznáme li i předpisu pokání.
Káti se jest tolik, jako spáchaných hříchů želeti a oželených více
se nedopouštěti. Kdo některých hříchů želí a hned jiných chce
se dopouštěti, nezná podstaty pokání, nebo pokání jen předstírá.
Než, kdyby ani všeho toho nebylo, tož již z toho, že kněz.
za hříchy ukládá pokání, vysvítá, že nemá. více činěno býti to.
co by zase musilo býti trestáno. Patrno tudíž, že Luther činí
výtky bez důvodu, jen aby pohanil církev. Quae monstra Tibi
debemus. Romana sedes, — volá — et tuis homicidis íegibus et
ritibus, quibus mundum totum eo perduxisti, ut arbitrentur, sese
posse Deo per opera pro peccatis satisfacere, cui sola fide cordis
contriti satisňt, quam tu his tumultibus non solum taceri facis,
sed opprimis etiam, tantum, ut habeat sanguisvga tua insatiabilis,
quibus dicat, affer, affer: et peccata vendat. jaké hrozné věci jsi
nám dala, římská stolice, a tvé lid vraždící zákony a obřady, jimiž
jsi celý svět tam přivedla, že se domnívá, že skutky (dobrými)
může Bohu zadostučiniti za hříchy, Bohu, jemuž zadostučiniti
se může toliko věrou zkroušeného srdce, kteroužto víru ty těmito
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zmatky nejen umlčuješ, ale přímo ničíš, z té pouhé příčiny. aby
neukrotitelná krvežíznivost tvá měla někoho, na koho by volati
mohla: dejl dej! a se hříchy obchod vedlalc Čte-li člověk tato
tragická a krutá slova, mohl by se domnívati že může Luther
stolici římské vytýkati Bůh ví jaké zločiny. A zatím, uváží li vše

důkladněji, sezná, že hory chystaly se k porodu aporodily směšně
maličkou myšku.
jak směšno předně, že volá jen na římskou stolici. Což jen
v Římě požaduje se na poenitentu zadostučinění, jen v tmě se
ukládá pokání? Myslím, že děje se takvcelém křesťanském světě.
A zákony, které on lidovražednými zove, vydány jsou z větší
části muži svatými a schváleny všeobecně na synodách a vše
obecných sněmech. Když dí, že skutky (dobrými) nečiní se Bohu
zadost za hříchy, ale věrou, tu buď má na mysli dobré skutky
bez víry, nebo víru bez dobrých skutků. V prvním případě marně
proti římské stolici se nadýmá. poněvadž tam nikdo nebyl tak
obmezený, že by se byl domníval, jakoby k usmíření Boha mohly
postačiti dobré skutky bez víry. jestit každému dobře znám výrok
Pavlův: »Quod non est ex fide, peccatum est.: Řím 14, 23. Všecko
pak, co není z víry, hřích jest.

(Pokračování)

Něco o hypnotismu
Dle P. llřiho Kolba S. ]. podává los. Pravda.

Hypnotismus je v jistém vztahu ke spiritismu v tom smyslu,
že jej někdy podmiňuje. Liší se od spiritismu, že tam je hlavním
činitelem působení duchů z onoho světa a zasahování do událostí
pozemských, kdežto zde spočívá vše na působení života smyslně
duchového jednoho člověka (hypnotiséra) na život jiného (hypno
tisovaného) a to silou suggesce, vynuceného to představování, na
něž se, jako ve snu, soustřeďuje veškerá smyslně duchová činnost.
Podstatnou podmínkou při hypnotismu je právě tak jako
při magnetismu duševní zpráva mezi působícím a přijímajícím.
Pokud se tím dosáhne jen přeložení do hypnotického spánku,
který je totožný se spánkem dříve vyvolaným pomocí problema
tického animálního magnetismu, nemůže býti pochybnosti, že tu
máme co činiti s duševními silami přirozenými.
Také další, vyšší stupně a zjevy jsou skryty v obou těchto
pojmech.
Zda však tyto, počínaje od hypnotického nebo magnetického
somnambulismu a jasnovidu (clairvoyance), pokud spočívají zprávy
a pokusy na pravdě, dají se uskutečniti jenom silami lidského
ducha, nebo přece vyžadují spolupůsobení jiných duchů, to jest
dosud sporná otázka.
„
C. Hasert píše ve své populární brožuře »Ctení myšlenek,
hypnotismu, spiritismu: (ve Štyr. Hradci) zvláště dle Lehmana,
Schneidra, Wundta a j. sepsané, v předmluvě: Teprve nyní se
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podařilo skoro všecky tyto věci uvésti bud 1. na nespolehlivost
pozorování a zpráv, nebo 2. na nevědomou činnost člověka, nebo
3. na kejklířství, takže se může nyní říci s jistotou. že při tom
nejsou činni ani duchové dobří ani zlí. Také dr. Walter, který
'zev'rubně zkoumá v 3. kapitole svého díla »Pověra a péče o dušic
jistí, že se děje hypnotisování silami přirozenými, právě jako tvrdí
totéž v kap. 5. o tak zvaném spiritismu.
Naproti tomu theologové moralisté (Gópfert, Muller) stojí
dle zákonů římské inkvisiční kongregace pro vyšší stupně hypno
tismu (v jisté míře i magnetismu), jakož i spiritismu na tom, že
děje se tu vměšování sul démonických, Nejsprávněji a také nej
obratněji se tu vyjadřuje Summa rheologica mor. P. Noldina:
»Hypnotismi phaenomena naturalia esse vndentur . . .: Ale dále:
gpronus est transitus ad spiritistica et non raro connectuntur,
praesertim cum daemon eiusmodi rebus et facile immisceat et
homines a naturalibus ad superstitiosa propellat . . . Ecclesia

quaestionem de origine horum'phaenomenorum nondum solvit;
constar tamen, ecclesiae indicio haec non esse certo superstitiosa.
Patet ex responsione S. Ofňcii 26. jul. 1899: atd. ——Zevrubně
vyjadřuje se pro přirozenost obyčejných zjevů hypnotických také
P. HaanS. ]. v časopise »Stimmen aus Maria-Laach: z r.
'

dokonce P Franko S ]. připouští, že jsou zjevy ty dle podstaty
své přirozené, pokládá pak je jen pokud se tkne způsobu vzni
kání za podezřelé. (Haan, ]. c. str. 516.)
jako vyšší a mimořádné zjevy či stupně vypočítává Dr.
Walter (str. 145.): 1. lokální jasné vidění předmětů neprůhled
ných nebo do veliké dálky (clairvoyance), 2. přeložení smyslů
(transposice). 3. působení do dálky jednoho ducha na druhého
(telepathie), 4. přenášení tělesných stavů s jedné osoby na druhou,
nebo při téže osobě na jiné části těla (magnetické přenášení),
5. působení léků z dálky nebo z uzavřených nádob,- 6. mluvení
řečí cizí nebo nikdy nenaučenou.
Ale k tomu autor připomíná (str. 145.): »Zatím spočívá
aspoň většina těchto domnělých událostí na šálení.: Vypočítává
pak jednotlivé skutečné případy, rozbírá je, ale nutno přiznati,
že na některých místech nejsou vysvětlení úplně přesvědčující,
leckde zůstává něco nejistého.
Nehledě vůbec k možnému působení démonických sil, je
z jiných důvodů zakázáno naprosto od církve i státu umělé pro
vozování hypnotismu, jestliže není prováděno od svědomitého a
zkušeného lékaře ve svých nejnižších stupních k vyléčení jistých
nervósních stavů (nebo snad k vědeckým pokusům za souhlasu
percipienta s příslušnou opatrností vůči fysickým i morálním
škodám.
Velmi pěkně byl postup tento vylíčen již r. 1897 v časopise
»Theologische Quartalschrifu (Linec) na str. 60 —73od Steinbacha
v článku »Hypnotismus ve svém významu pro veřejnost.: Rozli
šuje tři stadia: lethargii, katalepsli a (umělý) somnambulismus (to
ještě činí dle Charcota).
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Právě tak rozhodně zavrženo je od Dr. Waltra užívání hyp—
notismu hlavně z následujících důvodů:
1. Protože jest spoutáním vědomí a svobodné vůle působe
ním bypnotiséra, které dále trvá kratší nebo delší čas při činech
po pominutí hypnotisování konaných; je jakousi duchovou prosti
tucí a otroctvím vůle a to v nejhorším způsobu.
2. Protože často hypnotísování děje se způsobem nestoud
ným nebo aspoň díti se může a vleče s sebou trvalou morální
závislost vůle zejména v ohledu mravním na hypnotisérovi.
3. Protože i fysicke zdraví, zvláště soustava nervová, zle
rozrušuje a při opětování hypnotisování disponuje k hysterii, epi
lepsii, k fixní idei a konečně k blbosti naprosté.
Smutná je také pravidelná manie, dáti se opět a opět hyp
notisovati, jako se stalo již u chlapců ve 14. roce. (Srv. ]. c.
str. 240.)
Smutné tedy a nanejvýš škodlivé je provádění hypnotisace,
přináší to škodu zdraví tělesnému, ale ještě více na zdraví dušev
ním, podkopává víru, ničí mravnost svobodnou vůli, a\je vedle
spiritismu jedním z hlavních pramenů pověry a potom ovšem
i nezěry. —

LISTY HOMILETICKÉ.
Nanebevzetí Panny Marie.
Tajemství dnešního dne.
»Ty's sláva jerusalerna, ty's radost
Israele, ty's čest lidu naše o.:
judith 15, 10.

Staří Němci, pokud byli ještě pohany a v lesích bydleli“
Vybrali si často nejkrásnější, nejsilnější lesní strom, všechno list
strhali, všechnu kůru oloupali a potom na tuto kostru zavěsili své
zbraně, štíty, pancíře a vítězná znamení. Strom však bez listí a
koruny, z kůry oloupaný, jest nejen nehezký, nýbrž jest také bez
síly a uschne. Svým zvláštním způsobem tedy, veliký strom krá
šliti a všelikými zbraněmi ověsiti, zničili tito staří pohané vždy
krásný strom tak, že se již nezelenal ani nekvetl, nýbrž odumíral
a uschl. Nejkrásnější strom však, který hojností listí a plodu se
každoročně honosí a'ratolesti své po celé zemi šíří tak, že pod
jeho stínem všichni národové země místo mají, jest naše svatá
církev obecná se svými velikými pravdami a ctnostmi, se svými
milostmi a svátostmi, se svými modlitbami a písněmi, které každo
denně k nebi zaznívají, se svou dojemnou bohoslužbou a význam
nými obřady, se svými svatými a čistými dušemi, které v ní
nikdy nevymírají. Proto by nebylo nic směšnějšího a pošetilejšího,
nežli tento strom, aby se okrášlil, zbaviti koruny a listí, oloupati
jeho kůru a pak na tuto zvláštní kostru zavěsiti rozličné lidské
okrasy.
Ve všech stoletích našli se však tací lidé, kteří chtěli tento
veliký milostný strom zničiti; jmenovitě v naší době opět snažili
se korunu mu sraziti, hlavu, papeže, mu vzíti, větve a ratolesti
mu usekati, řeholní řády a jejich členy vypuditi, kořeny osekati,
biskupům a kněžím v činnosti jejich brániti, listí a pupeny mu
odníti, o pravdy a prostředky milosti jej připraviti. Kdyby se
proto jednou těmto lidem pokus jich zdařil, stála by tu jednoho
dne katolická církev holá a uschlá, bez hlavy a kořenů, bez listí,
květů a plodů, ale ověšená všelijako.: lidskou moudrostí, bludy,
učením o svobodě a pokroku, bajkami o dobrozdáních liberálních
Rádce duchovní.
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professorův a diplomatův, radami polepšovatelů světa a duchov
ních umělcův, že by ani andělé ani lidé již poznati nemohli ve..
likou, vznešenou církev boží. Kdyby šlo podle těchto lidí, jedno
učení po druhém by se odstraňovalo, svátost po svátosti by se
odstraňovala, přikázání po přikázání by odpadalo, zřízení po zří—
zení by se rušilo, šesté a sedmé přikázání boží, zpověď a man
želství by se odstranilo, aby se již necítili ve svém životě obtě—
žovanými.
Od dávna bylo však také těmto reformatorům církve uctí
vání Rodičky boží trnem v oku, neví se ani proč. Proto se také
s jinými »nepotřebnýmic věcmi odstranilo. Na štěstí však stojí
posvátný strom, katolická církev, pod ochranou boží, jako palma
stojí pořád ještě vysoko na skále, na které ji Kristus, nebeský
zahradník, zasadil, a živí se rosou nebeskou již po 20 století. Ať
si tedy odstraní, co a kde jim libo, ale v katolické církvi nedo—
vedou nic, pranic odstraniti, nebot ona jest katolická. Vše však,
co jest katolické, jest nezdolné, nezrušitelné, jest věčné, tak to
zařídil sám nejmoudřejší Bůh, a všechen odpor a všechno nepřá—
telství našich nepřátel nedovede proti tomu nic.
Předhazuje se nám, že se Panně Marii klaníme. Tak hloupí
a pozadu v kultuře nejsme, abychom se Panně Marii klaněli,
nebot klaněti še znamená: osobě neb bytosti nejvyšší úctu jako
nejvyšš'mu Stvořiteli a Pánu, Bohu vzdávati. Stavíme Pannu Marii
vysoko, výše než všechny anděly a svaté, neboť jest Matkou boží,
a vyjma Boha, není nikdo výše než Panna Maria. Ale uznati ji
za nejvyššího Stvořitele a Pána, uznati ji za Boha, niko'i to neči
níme. Panna Maria nemůže ani fialku stvořiti. Proto zná každé
dítě rozdíl mezi uctíváním Boha a Panny Marie. jedině Bohu se
klaníme jakožto Stvořiteli a nejvyššímu Pánu, Marii uctíváme ja
kožto jeho nejsvětějšího a nejčistšího tvora: k Bohu se modlíme:
smiluj se nad námi — svou všemohoucností, k Panně Marii: oroduj
za nás — svou přímluvou a svými zásluhami. K uctívání Panny
Marie pak náleží idnešní svátek Nanebevzetí Panny Marie, nebot
tu věříme a na Panně Marii uctíváme, že nejen se svou duší,
nýbrž i se svým tělem na nebe jest vzata, nikoli ze své vlastní
moci jako Kristus Pán, nýbrž z moci boží, který ji vzal a po—
vznesl. Proto budeme ke svému poučení a povzbuzení krátce roz—
jímati o tomto tajemství.

PojednánL
Starý dánský král Sigar seděl jednou zamyšleně a přemýšlel
o tom, co vlastně člověk jest; nemohl si to zodpověděti, bylt
ještě pohanem: pohanům však byl a zůstal člověk hádankou,
nevěděli, odkud člověk pochází, co je, kam jde. Znal však sta
rého hudebníka, který mu již mnohou pochybnost rozluštil. Toho
tedy povolal a předložil mu Otázku: co jest člověk? Starý hu
debník však nepromluvil slova, vzal křídu, nakreslil na tabuli dva
kruhy a řekl pak králi: »To jest člověk a to jsi také tyl V tomto
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kruhu vidíš osud svého vlastního těla, k svému počátku spěchá,
prach v prach, nazpět, v onom však zříš štěstí své duše: ve svůj
počátek spěje, světlo ve světlo, nazpět.
Skutečně mnoho pravdy vězí v slovech a skutcích tohoto
starocha. Na popeleční středu praví se člověku, odkud jeho tělo
pochází, kam se opět navrátí. Staré podání vypravuje, že všichni
apoštolé se při smrti Panny Marie jako na dané znamení ze všech
končin světa v jerusalemě sešli, aby milou Matku Páně pocho
vali. Sv. Petr, hlava církve, vykropil její tělo v přítomnosti ostat
ních apoštolů. Pak ji nesli do hrobu, jak to na jednom obraze
ve Špýru vyobrazeno jest. Sv. jan však, u něhož dle nařízení
Krista Pána své dny trávila, nemohl se dlouho utišiti po smrti
svaté Matky a ze ztráty, kterou s ní utrpěl. Proto prý šel druhý
den ráno ke hrobu, nalezl jej však prázdný. Množství růží a lilií
vykvetlo, ale tělo Panny Marie již nebylo k spatření. S obdivem
pohlížel k nebi a viděl Pannu Marii, jak ji andělé ozářenou, v bí
lém, skvoucím rouše do nebe odnášejí. Na tomto podání zakládá
se dnešní svátek. Není o tom sice nic v Písmě sv, ale není také
třeba; církev sv. tomu učí a věří, můžeme proto úplně církvi sv.
důvěřovati.
Když na východě anebo také u nás ve vznešených rodi
nách někdo umře, balsamují jeho tělo, aby nezetlelo; a vskutku
_balsám má moc uchrániti mrtvolu po staletí před hnilobou. Znám
však balsám, který má moc tělo a duši nejen před hnilobou
uchrániti, nýbrž i tělo oslaviti tak, že jest schopné, aby bylo
vzato na nebe? Tento balsám, který rozšiřuje libou vůni, vůni

Kristovu, jest a jmenuje se čistota.

To jest, která tělo a duši

okrašluje a oslavuje. Marniví lidé vydávají mnoho peněz na okrasné
prostředky, aby byli hezcí a hezkými zůstali. Nejlepší okrasný
prostředek však jest čistota. Tu třeba ošetřovati, chceme-li duši
i tělo krásnými zachovati; tak již praví kniha moudrosti (4): »Jak
krásné jest čisté plémě, nesmrtelná jest památka jeho, u Bořa
i u lidí jest uznáváno. K tomuto plemeni náležel sv. Josef, sv.
Anežka, Tekla, Dorota, k němu náleželo tisíce panen, které raději
mučednickou smrt vytrpěly. než aby se byly daly přivésti 'o tento
skvost; a hle, památka jejich žije již po staletí v církvi svaté a
bude žíti až na konec věkův. Všichni jinoši a panny mají v nich
své vzory, těch mají následovati a dle nich se říditi. Blaze tedy
tomu, který tento nebeský balsám v sobě nosí a uchovává, chrání
tělo i duši před hnilobou. Nuže, vizte, tento balsám nebeského
panenství neměl nikdo tak jasný a čistý jako Matka boží, z její
hož těla a krve Spasitel vzal své lidské tělo. Proto nebylo třeba,
aby její panenské tělo v hrobě hnilo jako těla naše, která na
mnoze hříchu slouží, nebylo třeba, aby čekalo na všeobecné vzkří
šení, aby bylo proměněno a oslaveno, nikoli; balsámem panenství
bylo před hnilobou uchráněno, pro také tělo není hrob vhodným
místem, neboť zde jest tma a hniloba. Proto pospíšil Bůh, aby je
odvedl tam, kam patří, do nebe, aby je s čistou duší sv. Panny
na věky spojil. To jest tajemství dnešního svátku.
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Z tohoto tajemství nanebevzetí Panny Marie" máme jako
z každého tajemství naší sv. víry co možná největší užitek bráti,
nebot proto jsou ustanoveny svátky svatých, abychom v nich
duše své posvěcovali. Proto řeknu ještě krátce, jaký užitek z dneš
ního svátku míti máme. Tento užitek má býti dvojí: nemáme si
pro čas a věčnost jiné obydlí vyvoliti než to, kde nyní naše
Matka jest, nebe; a máme pečovati potom zvláště o ctnost, která
nejen duši, nýbrž i tělo nejsvětější-Panny hodným učinila ; aby
již nyní nesmrtelnosti a oslavy v nebi požívalo, totiž čistotou.
Poustevník Patroklus utekl z bouřného světa, aby na veliké
poušti Syrie, dalek hluku světa, o samotě Bohu sloužiti mohl.
Pokušitel a pokušení však pronásledují člověka ido nejhlubší sa—
moty, aby ho lákali a trýznili. Proto šli také za Patroklem a ma—
lovali mu život a radosti světské tak půvabně a rozkošně, že již
počal poddávati se pokušení a již přemýšlel, kam má kroky nej
prve zaměřiti. Bůh však jest věrný a nenechá své nad síly jejich
pokoušeti. Poslal na Patrokla hluboký spánek a před jeho duši
předvedl jasný sen: bylo mu, jako kdyby k němu přicházel jeho
anděl strážce a nesl ho na vysokou věž, odkud měli veliký, da
leký rozhled na země, města a vesnice. Pak řekl k němu anděl:
>Před lety jsi ze světa uprchl, abys jeho nebezpečím ušel, zřejmě
jsi poznal, že jest svět pln nebezpečí, v nichž křesťan snadno za
hynouti může. Avšak nyní počíná se ti opět líbiti, a snad myslíš,
že nemá tolik nebezpečí jako tehdy, když jsi jej opustil. Hled
tedy kolem a dej pozor na to, co vidíš.: Patroklus díval se tedy
s věže v každém směru a viděl všude jen mam, za ním však
nesčetná utrpení, slzy, pošetilosti, chyby, hanebnosti, neřesti, lži,
podvody, všude trpké zklamání, ale nikde pokoj, nikde klid, nikde
radost. Ký div, že se Patroklus zhrozil a anděla strážce prosil,
aby nepřipustil, by se vrátil do středu těchto svízelů, kterým

sotva ušel.
My jsme však hůře na tom nežli tento poustevník, my jsme
uprostřed těchto svízelů a hříchů, a každý z nás utrpěl již hezkou
dávku utrpení a svízelů, a ještě není tu konce s nimi, a bohužel
dopustil se již také dosti hříchů, aniž by hřešiti přestal. Máme
proto dnes k nebi pohlížeti a ohlédnouti se po nějaké pomocné
ruce, která by nám z této země pomohla, abychom uprostřed
těchto utrpení a hříchů pokušení se nepoddali a na věky neza
hynuli. Tu nám však mimo našeho Spasitele ]ežíše Krista v ce
lém nebi nepodává pomocné své ruky nikdo tak rád a ochotně
jako Matka boží, pOmocnice křesťanů, útočiště hříšníků. K ní se
tedy dnes o jejím svátku obrátíme, aby nás ve všech pokušeních
života našeho chránila a nám jednou v hodince smrti přispěla a
nám pomohla na to místo, kde ona jest, do nebe.
Druhý užitek, který nám dnešní svátek přinésti má. jest
ctnost čistoty. Sv. apoštol národů sv. Pavel dí, že s těly vzkříše
ných bude se to míti právě tak, jako s hvězdami na nebi; budou
v lesku rozdílná. jiný jest lesk slunce, jiný lesk měsíce, jiný lesk
hvězd, neboť hvězda od hvězdy liší se leskem svým. — Tak
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tomu jest také při vzkříšení mrtvých. Kdežto těla zlých a neči
stých bídná a ošklivá budou, budou těla dobrých krásná a slavná,
budou se lesknouti jako hvězdy na věčné časy; ale lesk jejich
bude rozdílný. Jiný lesk bude kajícníků, jiný lesk chudých du—
chem, jiný lesk tichých, jiný lesk milosrdných, jiný lesk spravedli—
vých, jiný lesk pokojných, jiný lesk, kteří pro Krista utrpení trpí,
ale nejkrásnější lesk bude těch, kteří si zde čisté srdce zachovali,
kteří duši a tělo neposkvrnili, kteří čistotně a bohabojně živi byli.
Sv. jan nenalézá dosti slov, aby vylíčil jejich krásu a blaženost.
Vidí je, jak konají v nebi veliké procesí, napřed Beránek boží,
všichni oblečení v bílé šaty a zpívají novou píseň, kterou ne
mohou zpívati než ti, kteří si čisté srdce odtud do nebe vzali.
Kdo by však nechtěl býti v tomto zástupu v nebi? Jsout Srdci
božímu, Srdci Krista Pána nejbližší a nejmilejší. Proto máme krá
četi cestou čistoty a před Bohem a před lidmi vésti čistý život.
To však se nikomu tak snadno nepodaří jako těm, kteří Panně
Marii tělo i duši a všechny smysly své obětovali, jí slouží, pod
její ochranou jednají, žijí a umírají. — Kéž by všichni dnešního
svátku použili, aby se Panně Marii obětovali a ji o její přímluvu
prosili nyní .i v hodinu smrti své. Amen.
Dle Fz'lzjta Hammra Yan Nej. 70x. Holý, O. Praem.

Nanebevzetí Panny Marie.
Pros

za nás.

_ _,

_

Rci 11, ať mi pomůže.

Když jdete silnicí kolem vaší osady, vidíte ještě zbytky
starých pastvisk. Dříve jich bylo více a leželo po nich kamení
velikého a malého množství veliké. Teď je pastvisk málo, sotva
že by na nich vůz obrátil. Za to však jest polí více — a nesou
úrodu — protože kamení jest odstraněno — pastvisko zoráno, a
kde byla jen malá, nízká travička, roste dobré žito neb jiné
obilí. Obilí jest člověku velmi užitečné pro život vezdejší.
Pro život věčný jest potřebno jiné obilí,. a to jest modlitba.
Modlitbou nerozumíme jen slova zbožná, ale všecko, čím Boha
aneb svaté ctíme. Mezi svatými ctíme nejvíce Pannu Marii, krá
lovnu svatých.
Abychom ji s důvěrou a vroucností ctili, odvalíme některé
kameny, které by nám v užitečné úctě Panny Marie mohly pře
kážeti. Těmi rozličnými kameny rozumíme pochybnosti, které by
člověka od úcty Panny Marie zdržeti mohly. Proto budeme dnes
k uctění Panny Marie rOzjímati:
1. proč ji ctíti máme,
2. jak ji ctíti máme.
Ale všecko naše rozjímání by bylo plané slovo, kdyby skutek
k němu nepřistoupil. Dej nám také Pane Bože milost, abychom,
čemu se naučíme, také plnili. Maria Panno, rci ty Synu svému,
at nám pomůže.
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Pojednání.
!

Pán Bůh jest Otec náš a ví čeho potřebujeme, proč také
Pannu Marii ctíme, aby se za nás přimlouvala a za nás prosila?
Co tomu říkáme my věřící katolíci?
'
Z vás přemnozí byli již v Praze. A když jste v Praze byli,
navštívili jste zcela jistě veliký chrám sv. Víta, a šli jste do kaple
sv. Václa a ku hrobu sv. jana — a v poslední době jste také šli
do kaple, kde tělo sv. Vojtěcha odpočívá. Byli-li jste v kostele
sv. Víta někdy, kdy nebyl veliký nával u hrobů našich svatých
mučedníků a patronů — tedy jste snad déle tam zůstali a se
modlili. Snad vám je známo a vám napadlo, že všichni jmenovaní
patronové naši — krev — život — svůj dali pro jméno ježíš. —
Boha milovali nade všecko. Tělo jejich hnije, duše jest u Boha.
Bůh jest láska, t. j. on dobře činí. — Ti, kteří Boha milují, také
musí dobře činiti — tak smýšleti jako Bůh, po tom toužiti, po
čem Bůh touží.
Proto i svatí touží nám dobře činiti a prospívati, a byla by
jejich blaženost velmi malá a chatrná, kdyby nás viděli vneštěstí
a nemohli nám prospěti. Podohali by se matce neb otci, který
stojí na břehu a dítě jejich se topí a oni nemohou mu pomoci,
ačkoliv dítě křičí a lomí rukama.
Tak to v nebi býti nemůže, ale jinak. Kristus Pán nám
pravil, že jest lepší dávati než bráti. Štastnějším musí býti ten,
který milost dělá, nežli ten, který milost přijímá. Bůh nemůže
svatým také tuto;radost odepříti, aby na jejich přímluvu milost
nerozdával, a tak jim radost dávání odepřel — a jen tu radost
jim dopřál, že jim dává radost věčnou.
Naši svatí patronové, o nichž jsem mluvil, život, krev pro
lásku boží dali — mají také dar, aby dávali přímluvu svou těm,
kteříž je ctí. Proto skrze jejich přímluvu dary boží nám při
vlastňují.
Když tedy svaté mučedníky a svaté ctíme — a oni nám"
pomáhají, tím více Pannu Marii ctíti dovoleno, a volati: vPros
za náslc
Podívejte se do boží přírody. jakým pořádkem nám Bůh
věci potřebné dává. Dává nám Bůh potřebné právě z ruky své
bezprostředně, jako dával Israelským mannu na poušti? Nedává,
ale největší část dobrého působí nám Bůh skrze jiné věci a lidi,
skrze své zákony. které ustanovil. Ku př. dítěti malému dává
otce a matku, aby se o ně starali, a jemu výživu a šat dávali,
a tak působí Bůh dítěti dobré skrze jeho rodiče, aneb nemocnému
nepřisPívá Bůh přímo sám, ale dává mu pomoc skrze léčivou moc
květinek, které boží příroda ku jeho rozkazu vydává, a tak nám
Bůh uzdravení naše působí skrze moudrost lékaře a skrze léčivou
moc stvoření. (Tobiáš.) Dítě nevyučuje Pán Bůh sám bez
prostředně, jako poučil první rodiče, aneb proroky ve zjevení a
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podobně, ale skrze dobré knihy a dobré učitele Bůh osvěcuje
rozum dítěte, aby prospívalo moudrosti a milosti.
Tak Pán Bůh na zemi rozdává skrze jiné dary své —- a
podobně bude i v hospodářství nebeském. V nebeském hospo
dářství také Bůh dary své skrze svaté své nám rozdává, tak že
svatí a světice nesedí nečinně v království božím, ale že na zemi
nad málem věrni byli, ustanovil je Bůh pány nad mnohými mi
lostmi, aby je nám na zemi přivlastňovali.
Bůh nám dobré prokazuje — a svatí s ním spolupůsobí, či
jinak, Bůh dobrý jim dává spolupůsobiti na spáse duší, což jest
nejzbožnější skutek. Kristus Pán řekl, že svatí s ním budou souditi
svět. — Když s ním mají souditi i teď, s ním nám dobře působí,
Proto říkáme: »Pros za nás !&
Dnešní den jest v Čechách přes 144 poutí, protože úctě
Panny Marie jest velmi mnoho chrámů zasvěceno. Mimo kostely
pak jest také velmi mnoho kapliček a obrazů. Byli jste jistě
mnozí na Sv. Hoře, a viděli jste obrazy pod ambity, kteréž před
stavují milosti obdržené na přímluvu Panny Marie. Na jiných
poutních místech jsou zavěšeny tabulky, na nichž jsou napsána
jména lidí, na přímluvu Panny Marie omilostněných, aneb dokonce
,jsou zavěšeny berly a podobné věci, které mají všem hlásati, že
na přímluvu Panny Marie uzdraveni byli. Nebo ne bez příčiny
učil sv. Bernard modliti věřící: »Vzpomeň, ó milostivá Panno, že
nebylo slýcháno, abys koho opustila, kdož se k tobě utikal.c
Proč by Bůh ctitelům Panny Marie tolik milosti prokazoval, kdyby
nechtěl, abychom ji ctiliř Proto voláme k ní s důvěrou: »Pros
za nás !

V Jílovém byly zlaté doly. Casy ony již dlouho minuly, co
se v Jílovém v hojnosti zlaté rudy dobývalo. Zlato zmizelo a
štoly zašly, přestalo se dolovat, protože byla marná práce. Zlata
nenacházeli, proto přestali. Proč nepřestali lidé ctíti PanauMarii,
jako přestali lidé kopati v jílovských dolech? Protože úcta Panny
Marie není tak prázdná štola, jako jílovské doly. Protože dosud
úcta Panny Marie nám na duši i těle prospívá, proto neubývá
ctitelů Panny Marie. Pán Bůh nám, abych tak řekl. chuti dodává,
že na přímluvu Panny Marie prosby naše —knašemu blahu —splňuje.
Před lety (r. 1884) zemřel v jerusalemě muž jménem Alfons
Ratisbonne. Snad jste o něm ničeho neslyšeli, proto chci v krát
kosti jeho život vám povědít, abyste nabyli důvěru k úctě Panny
Marie.
Ratisbonne byl žid. Rodiče dali mu vzdělání, aby před
světem něco platil. Měl bohatého strýčka bezdětného, který mu
dal koně a kočár i peníze, a konečně měl děditi celý rozsáhlý
jeho obchod. A ještě abych vám všecko pověděl, povim, že byl
Ratisbonne zasnouben s nevěstou, o které sám říkal, že byla velmi
milá a krásná.
Kdo zná drobet lidi, ví, že tací panáčkové s penězi a ko
čárem a nevěstou neobírají se rádi růžencem — třeba by byl
pokřtěn. Tím spíše, když pokřtěn nebyl.

—624—
jeho nevěsta byla mladá. měl tedy as 2 léta čekati. _ Aby
mu čas ušel, dal se na cesty, a přišel také do íma. Zidem
upřímným nebyl, ale byl nepřítelem křesťanů. V Římě byla ne
návist jeho ještě větší ke všemu křesťanskému, což zjevně v ře
čech dokazoval.
Jednou mluvil Ratisbonne se zbožným pánem Bissiersem, který
měl zvláštní nápad. Zesvětačelému židu řekl: »Vezměte zde tuto
medailku Panny Marie, a modlete se modlitbu: »Vzpomeň, ó mi
lostivá.: Ratisbonne se vysmíval a po dlouhém zdráhání slíbil, že
se dle slov Bissiersových zachová. V té době žil v ímě ministr
tranc. velmi zbožný muž, který byl přítel ]. Bissiersa. — Bissiers
pověděl mu, co s Ratisbonnem mluvil, a požádal zbožného mi—
nistra (Ferronaysa), aby se na tento úmysl s ním modlil, aby Ra
tisbonne se obrátil ku katolické církvi. Pan ministr F erronays šel
ráno na mši sv. a večer neočekávaně — zemřel. Pan Bissiers šel
v den pohřbu svého přítele také na průvod. Potkal náhodou
mladého žida na ulici, a požádal ho, aby s ním šel. Vešli do
kostela, a p. Bissiers měl nějakou zaležitost vyříditi v sakristii,
proto zanechal mladého Ratisbonne v kostele, aby se po něm
rozhlédl.
Po chvíli se vrátil ze sakristie — a hle, jaka změna. Posmí
vající se žid a nevěrec klečí v prostranní kapli, hlavu má sklo
něnou na prsa a ruce křížem. Ani nevěděl, že p. Bissiers se ho
dotýká. Zdvihl mu hlavu, a viděl, že pláče a jest rozčilen. Ratis—
bonnova slova byla: »Ach, jak se za mne musil modliti.: Ani ne
věděl, že zbožný p. Ferronays zemřel, a co mluvil s Bissierem.
Když se zotavil, vyprávěl, že jak vstoupil do kaple, zmocnil se
ho nepokoj — viděl z kaple záři — kostel jako by zmizel, v září
Matku boží, v lesku nevyslovném. Padl na kolena, a jakoby vyšlo
slunce v jeho duši, že poznal křesťanskou pravdu. a měl touhu
býti pokřtěn. Abych pak věc neprotahoval, povím hned na konec.
Dal se pokřtíti, ale ne na oko, nýbrž do opravdy. Protože nemohl
pohnouti svou nevěstu, aby se i ona dala pokřtítí, zřekl se jí
i domova, a stal se knězem missionářem v]erusalemě, kdež svatě
žil a před 24 roky šťastně dokonal (1884).
Na příkladě vidíte, proč říkáme: »Pros za nás.:
A jak Panna Maria ví, zač ji prosíme? Tot jest ovšem vše
tečná drobetvotázka, ale přece ji zodpovíme. Slyšeli jste opřed—
tuše duše. Clověk cítí něco zvláštního, ano člověk i cítil, aneb
poznal najisto, kdo z jeho přátelstva zemřel. Duše dosahuje dál
než tělo. Proto i duše Panny Marie dále sahá — než my si tě
lesní pomysliti můžeme.
Netrapme si však tím příliš hlavy, protože náš rozoumek je
velmi chatrný. Viděli jste již telegraf ? Sloupy a na nich drát —
a když v jednom místě se telegrafuje, slovo"je hned na druhém.
Kterak se to děje?
Před 100 lety by byli měli člověka za blázna, kdyby byl řekl,
že po drátu bude moci mluviti 1000 mil daleko, jako kdyby byl
na krok. [ duše mají mezi sebou spojení, že jim nic nepřekáží
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sebe větší vzdálenost. Duše naše je prazvláštní stvořeníčko. Po
divejte se večer na nebe a hned vidíte hvězdy před sebou v oka
mžiku. A kďybyste sedli na rychlovlak (když by tam jel) a jeli
celý život svůj, přece byste tam ani 1 desetinu cesty neudělali.
Proto přece ale vidíš hvězdu v okamžení. Tak jen pros Marii
Pannu, a ona tě uvidí a uslyší, jako ty hvězdy na nebi vidíš. Ale
při všem pamatuj si, jak se máš modliti.
Il.

Modlitba tvá nepotřebuje ani pošty, ani dráhy, ani telegrafu,
aby do nebe došla, ale potřebuje zcela něco jiného, aby najisto
došla. Za to bych ručiti nemohl, že každá písnička a každý
zdrávas najisto do nebe dojde, a že Panna Maria ihned Splní,
jakmile ústa, třeba nedbale otevřeš k modlitbě. Co z duše nejde,
ale jen z těla, nejde k nebi, ale k zemi. A ještě více musíš si
pamatovati, aby ses nikdy nemodlil za nic neslušného. Maria
Panna jest svatá: Matka boží, a ty jsi člověk a křesťan. Z toho
již poznáš, co jest neslušné, a zač ji prositi ani nesmíš. Nemodli
se nikdy za nic sprostého. Ku př. abys byl bohatý. Zde bys prosil,
aby Panna Maria pomáhala ti tvou lakotu nasytiti, aneb aby tvůj
muž neb přítel k velikým důstojenstvím se dostal, zde bys prosil,
aby Maria Panna pomáhala tvou pýchu nadýmat. Vypráví se, že
zloději, když jdou krást, také se modlí, aby se krádež zdařila.
Tot ovšem jest jen žert, ale že mnohý křesťan se za sprostě věci
modlí. je jisto. Co jest to, když se modlí, aby jeho lehký život
nepřišel na jevo. Aneb když se modlíš, aby ten a onen zmizel,
snad tvůj otec nebo matka? Pro Boha, to jest modlitba tak sprostá,
že zasloužíš, aby tě Bůh trestal.
Mladíkovi pořádnému nabízel jeden cestující něco šeredného
ku koupi. Za odpověď od něho dostal ránu do tváře, protože si
o něm tak nepočestného domýšlel. A co si ty myslíš o Panně
Marii při své modlitbě? Snad že bude ukrývat tvé hříchy a špat—
nost? Že bude tě chrániti při každé ničemnosti?
Když tě ale nouze sevře duševní aneb tělesná, že svědomí
se bouří a ti vyčítá, aneb zármutek se blíží — teď volej ze srdce
k Panně Marii: »Pros za nás!: a bude jistě prositi.
V Káni Galilejské Panna Maria ani žádána nebyla a přece
prosila, za cosi zbytečného takřka — myslíš, že tě nebude slyšet,
když ji budeš prositi o něco velmi potřebného?
Kdož dává přednost shnilému jablku před zdravým? Nikdo.
Člověka hříšného modlitba jest jako jablko shnilé. Jak může vo
něti modlitba z úst, ze kterých vychází ze zvyku pomluva, křivé
svědectví a žaloba? Jak může líbiti se modlitba člověka, v jehož
srdci jest nečistota a smilstvo. zášť a nepřátelství? Kterak se může
líbiti modlitba, když ruce sepjaté — před chvílí konaly bezpráví?
Nikdo nepřišívá záplatu novou na starý oděv, protože zá—
plata nová způsobí ještě větší díru na starém šatěl
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Tak i naše modlitba musí vycházeti ze srdce čistého, má-li
najíti sluchu.
Nemohli bychom říci, že málo zdrávasů se obětuje, ale
můžeme říci, že mnoho zdrávasů jest krásných a zdravých.
Zdravý, zbožný zdrávas jest jako perla drahá, která má vždy
cenu, roztržitý a nedbalý jest jako skleněná perla, jen pro malé
děti a nemoudré lidi.
Chceš li dojíti milosti, tedy pros vždy tak, aby tebe svatá
Matka mohla vyslyšeti, a ne za něco, zač by ses styděl před
drobet slušným člověkem.
Proto z čistého srdce, s čistým úmyslem za čistou věc —
vystupuj zdrávas tvůj '— a Maria Panna jej vyslyší. Amen.

Neděle X. po sv. Duchu.
Úcta andělů, svatých a ostatků není hříchem proti prvnímu
pr'ikázání božímu.:
sA vida Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč
myslíte zlé věci v srdcích svýchřc *)
Mat. 9, 4.

Domníváte se, drazí v Kristu, že snad již nadobro vyhynuli
ti, kdož o nejsvětějším Synu božím myslí zlé věcivsrdcích svých?
ježíš -— rouhačemř! A proč? Protože odpustil hříchy člověku
šlakem poraženémul Tak mluvili íariseové druhdy; a dnes?
Dne 16. října roku 1844 přinesly de ní listy zprávu, která
od průkopníků tehdejšího ruchu odpadlickéÉb s nadšeným jásotern
přijata byla. Byl to tak zvaný otevřený list Slezana jana Ronge,
znějící biskupovi trevírskému Arnoldimu, který téhož roku nařídil
vystavení svatého roucha Ježíšova k veřejnému uctívání. V listě
tom pravil Ronge: »500.000 lidí putovalo do Trevíru ke kusu
oděvu, aby ho uctili. Modlářská slavnost to bylax Slovo tmo
dlářství, jež původně vytištěno bylo, škrtla berlínská tisková cen
sura jako urážku zákonem uznané církve. Ronge- však odůvod—
ňoval slovo to, pravě: »Mnoho tisíc lehkověrného lidu bylo sve
deno kusu oděvu prokazovati úctu, kterou samému Bohu vzdávati
povinni jsme.: A chlapecky sám sebe přeceňuje končil Ronge
svůj list: »Biskupe Arnoldi, přikazuji vám mocí svého úřadu: —
co myslíte, jaký as úřad Rouge zastával, že si mohl dovoliti bis
kupovi církví řádně dosazenému rozkazy udíleti? Kdo byl Rouge? —
— Odpadlý kněz! A ten seodvážil veřejně rozkazovati: »Biskupe
Arnoldi, přikazuji vám mocí svého úřadu, abyste roucha toho bu
doucně nevystavovallc
Od toho času svaté roucho v Trevíru Opět a opět k veřej
nému uctění bylo vystaveno a opětně statisíce katolíků do Tre
víru putovaly. Ale od toho času zavládly také nové proudy od
*) Možno přednésti kdykoli; text z neděle XVlll. po sv. Duchu.
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padlické. Řídě se pevně zásadami“ sv. víry naší, varuji vás, nejmi—
lejší, v řadě kázání v prvém přikázání božím před hříchy modlářství,

pověry, pokoušení Boha, protože psáno jest: ,já jsem Hospodin,
Bůh tvůj; nebudeš míti bohů jiných mimo mnel: Ale ani kaza
telé odpadu nelenují a “vyzývajílid, aby vystoupil z jedné, svaté,
katolické a apoštolské církve. A jaký důvod uvádějí při tomto
lákání k odpadnutí od pravé víry? Mimo jiné též ten, který uvádí
zpronevěřilý a křivopřísežný kněz Jan Ronge ve svém otevřeném
listě biskupu Arnoldimu. Katolík musí vystoupiti z církve, praví,
protože se v ní provozuje modloslužba. Psáno jest: »Neučiníš
sobě rytiny, ani žádného obrazu . .. a nebudeš se jim klaněti ani
jich ctíti . . .: II. Mojž. 20, 4—5. Katolická církev však schvaluje
a hlásá úctu svatých a ostatků, andělů a obrazů svatých, přede
vším nejblahoslavenější Panny Marie. Ano, my katolíci prý se Panně
Marii klaníme a jí božské vlastnosti připisujeme. To vše však prý
jest těžkým hříchem proti prvnímu přikázání božímu, modlářstvím
a modloslužbou.
V Kristu shromáždění! Jest to vše pravdou? ]e-li to prav
dou, chci býti prvním a vystoupiti z té církve, jež věřící k tako—
vému hříchu navádí. Není—livšak to pravdou — a my dnes po
známe, že to pravdou není — je-li naopak úcta andělů, svatých
a ostatků dovolenou a pravou úctou boží — při čemž ovšem
předpokládáme, že se koná tak, jak církev si přeje — nuže pak
otážeme se na konec dnešní řeči své moderních fariseů a záko
níků slovy Spasitele. »Proč myslíte zlé věci v srdcích svýchřc
A tím vroucněii přilneme k naší matce sv. církvi katolické, čím
pustější řev: >Pryč od Říma!.
Uota andělů, svatých a ostatků není hříchem proti prvnímu
přikázání božímu, nýbrž jest pravým a dovoleným, Bolzu milým
způsobem úcty boz'z';není tedy v prvním přikázání božím zapově
zena, nýbrž přikázána : to jest stručný obsah dnešní mé řeči.

Pojednání.
V dnešní a příští úvaze, kterou kázání o prvním přikázání
božím ukončíme, budeme předmětem samým donuceni položiti si
otázku, má-li katolický křesťan vůbec nějaký byt i zdánlivý dů
vod z přesvědčení z katolické církve vystoupiti a v blud se uvrh
nouti. Proto přirozeně musíme si všimnouti i učení náboženského
našich oddělených bratří, evangelíků. Prohlašuji však předem
svatosvatě a před tváří vševědoucího Boha, mého i vašeho Pána,
že mne není nic tak daleko, jako pohrdati přesvědčením jiného,
byt bych je i za sebe bludnější považoval. My katolíci jsme a
chceme býti syny pokoje.
Vzpomeňte si na to, v čem záleží podstata modlářství.
Něco více milovati, v někoho více důvěřovati než v Boha Stvo—
řitele. Co v tvém srdci první místo zaujímá, co z celého srdce
svého, z celé duše své nade všecko miluješ, to jest tvým bůžkem,
tvou modlou!
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A nyní si všimněte 372 otázky našeho katechismu. Znít:
»Není-li proti prvnímu přikázání božímu ctíti anděly a svaté?.
A odpověd: »Ctítz'anděly a svaté není proti prvnímu přikázám
božímu, protože se jím neklonz'me; ale dobré jest a prospěšné, je
ctz'ti a vzývati.: A jděme o krůček dále aobraťme k další otázce
své zření: »Proč máme anděly a svaté ctíti a vzývati !. V odpo
věd obdržímen »Andčly a svaté máme etz'tz':; vzývatt: 1. protože
jsou přátelé boží; 2. protože mi: milují a za nás za Boha oro
dují.: Zcela jasné jest tedy učení církve. Provozujeme tedy mo
dlářství, uctíváme—li anděly a svaté neb jejich reliquie, to jest po
zůstatky jejich těl? Bůh uchovej! Kdo provozuje modlářství,
modloslužbu? Kdo někomu jinému než Bohu nejvyšší poctu pro
kazuje, kdo nějakého tvora neb nějaké věci stvořené více si váží,
než Stvořitele. Ten ovšem prokazuje úctu nepravému bohu, bůžku,
modle. Tím že tvora uctívá ajemu se klaní, není přiváděn k Bohu,
ale jest od něho odvracen. Uctíváme-li však my. katolíci, anděly
a svaté, především pak Marii Pannu, královnu všech svatých,
vzýváme-li je, neklanžme se jim, jak bud' zlomyslní neb prostoduší
_lidé praví, a nejsme od Boha odvracení. nýbrž kněmu přiváděni.
Nezastavujeme se u svatých a ostatků, nýbrž vznášíme sektomu,
jenž svaté vyvolil v nevyzpytatelném a přehojném milosrdenství
svém za své přátele, totiž k Bohu.
Rád bych znal toho, jenž svaté, především nejblahoslave—
nější Pannu Marii vroucně a upřímně uctívá a přes to by Boha
nade všecko nemiloval a jemu samému by se neklaněl. Naopak!
Vážně musíme se obávati: křesťan, jenž anděla strážného nectí,
na svaté a ostatky .nedržíc, křesťan, přes jehož rty jméno Maria
se nikdy nepřenese, sotva může svého Pána Boha v srdci více
milovati, než vroucí ctitel Rodičky Božíl Nebyl to právě veliký
ctitel královny nebes. sv. Bernard, který tak se láskou k Bohu
rozplýval, že nemohou

leč jako

světce ho ctíti i přívrženci Lu—

thera, který v předvečer svátku všech svatých zatratil nauku
o obcování svatých. prohlásiv úctu svatých za nedovolenou a zby
tečnou? Ano, i naši bratří od nás ve víře oddělení nemohou jinak
a zovou tohoto velikého ctitele mariánského svatým. Nenazývají
ho modlářem, ale služebníkem božím.
Vizte, rozmilí posluchači, věc jest zcela jednoduchá. Kdo
provozuje modlářství, zapomíná pro svou modlu na svého Pána
Boha. Kdo však svaté ctí a vzývá, ctí avzývá přátele boží adalek
jest toho, aby jim božskou poctu prokazoval aneb se jím klaněl.
O jejich přímluvu prose, povznáší se k tomu, jenž ve svatých
svých konal zázraky své milosti. Nadšeně volá a zpívá církev ve
chvalozpěvu sv. Ambrože:
B0že, chválíme tebe,
Pane. moc tvou velebíme,
kterou zná zem i nebe.
:kutlzům tvojím se dit/íme!
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Isvatí jsou zázračné skutky boží a podivuhodným dílem
rukou jeho. jako v klidné hladině vodní slunce se obráží, po
dobně i v jejich životech jasně září moc milosti boží. Kdežto tedy
u vědomí své nicoty a nehodnosti k Bohu se modlíme: »Pane,
smz'lujse nad námi! Kriste, smiluj se nad námila, k přátelům
božím, k svatým, obracíme se s důvěrou volajíce: »Všichni svatí
a světice boží, orodujte za nás!: Nestavíme je tedy na místo
Boha, ale chceme, aby u trůnu božího nás zastupovali.
Tedy, drazí v Kristu, jest zcela jasno, že úcta svatých, jak
ji církev katolická doporučuje a koná, není modloslužbou a není
hříchem proti prvnímu přikázání božímu.
Ostatně, kdyby bylo hříchem svaté ctíti a vzývati, kdyby
bylo hříchem tak hrubým, jakým jest modlářství, řekněte, schva
IOValby jejich úctu sám Bůh slovem i skutkem? A Bůh skutečně
úctu svatých ohrazů a ostatků slovy i skutky schválil. U svatého
evangelisty Jana v kap. 12, 26 stojí: »Bua'e-lz' mi ka'o sloužiti,
toho poctz' Otec můjlc Nikdo jiný neřekl ta slova než sám božský
Mistr náš. Cti-li tedy sám Bůh svaté, bude nám přičítati za hřích
úctu, kterou jim prokazujeme? Mám za to, že nikoliv. Ano, Bůh
i zřejmými, nepopíratelnými zázraky dosvědčil, že úcta tělesných
pozůstatků jeho svatých není před ním hříchem a ohavnosti, ale
že dochází jeho zalíbení jako projev živé víry a lásky. Ve 13. ka
pitole IV. knihy královské zpravuje nás Písmo sv. o zvláštní udá
losti. Vrahové vhodili do hrobu proroka Elisea mrtvolu jistého
muže. Sotvaže tato se dotekla ostatků Bohem omilostněného pro
roka, vrátil se život v bezduché údy zesnulého.
A kdybychom hledali v Písmě sv. Nového Zákona, nalezli
bychom tam, že i stín sv. Petra uzdravoval nemocné a potní
roušky sv. Pavla osvobozovaly posedlé od ďáblů. A jdeme-li v dě
jinách našeho svatého náboženství dále, a chcete li míti důkazy
z dob nejnovějších, upozorňuji vás na výstavu sv. roucha Páně
v Trevíru r. 1891. Komise k tomu zřízená, z lékařů složená,
byla tehdy nucena dvě uzdravení za nepochybné zázraky pro
hlásiti.
jak by mohlo jinak býti! »Urahocenna' jest před očima Ho
spodinovýma smrt svatých jeho: a »poa'z'vuhoa'hýjest Bůh ve sva
tých svých: dí žalmista Páně 115, 15 a 67, 36. Proto chápeme
péči, s kterou první křesťané ukládali tělesné pozůstatky mučed
níků do katakomb římských, kterak své šátky a houby namáčeli
v krev hrdinů víry a kterak se svatou horlivostí sbírali kosti sva
tých — na př. i zbytky kostí sv. Polykarpa, které plameny hra
nice nestrávily.
Vše to, milí posluchači, nemůže nás nikterak překvapovati.
Neboť ctíme-li svaté a jejich ostatky, a'a'va'mejen průchod vnitřm
potřebě člověka, která nás všechny proniká. Říše přírody a říše
milostí jsou řízeny týmiž zákony a není mezi nimi rozporu—majlt
přece téhož původce, Boha.
Jako totiž v životě obracíme se na své přátele a příznivce,
aby nám svou přímluvou pomohli, a jako nám i nejmenší upo
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mínka na nějakou milou osobu drahá jest, tak izde se děje. Ne
umenšujeme jediného a věčného prostřednictví Ježíše Krista tím,
že se na svaté obracíme — pošetilá to předhůzka! Nikoliv, my
víme velmi dobře, že zásluhy svatých jsou jen ovocem tohoto
prostřednictví. My však vzýváme svaté, aby u Ježíše za nás pro—
sili. Víme to: ani patriarchové, ani apoštolové, ani purpurem
ozdobení mučedníci, ani panny, které následují nebeského beránka,
kamkoliv se béře, ani kajícníci, ani vyznavači nemohou se přiblí
žiti k trůnu božímu, nepřivede-li je k němu Pán Ježíš. Ani Panna
Maria, požehnané. jeho Matka, ač jest velice mocnou, ani Panna
Maria, opakuji, nesmí se přiblížiti k trůnu božímu, nevede-li ji
Pán Ježíš k němu. Víme to právě tak dobře, jako ti, kteří, když
již milliony a milliony věřících katolických křestanů na přímluvu
svatých vešli v radost Pána svého, teprve po patnácti stoletích
křesťanského letopočtu vynalezli, že prý úcta andělů a svatých a
sv. ostatků jest umenšováním a omezováním zásluh Ježíše Krista,
ba hříchem proti prvnímu přikázání božímu, modloslužbou. Jakže,
nejmilejší, patnáct set let církev Kristova tápala ve tmách mo—
dlářstvíř Dlouhých patnáct set let měl ďábel všechnu vládu ve
svých rukou, až konečně mnich z Wittemberku zlomil jeho moc
hodiv kalamářem po jeho hlavě? A ještě i nyní ne Duch sv.. ale
satan že vládne v církvi? Přes 300 millionů katolických křesťanů
provozuje ohavnou modloslužbu, že rozkazem církve od Krista
založené se řídíce a touhu srdce svého upokojujíce v povznáše
jící učení o obcování svatých věří, svaté boží etí a je o přímluvu
vzývají?
Tisícove', ba, co dz'm milliony uctívají“ svaté, povzneslz' se
k svému Pánu Balm, nalezli útěchu v tom vědomí, že vneói mají
práte/e a přímluvce. Milliony rozžehly oheň své vlastní vroucí
lásky k Bohu najasně planoucím ohni jejich ctností, volajíce: Co
se světu nemožným zdá, dokázali ti i oni, proč bych toho i já
dokázati nemohl? Milliony bývají pohnutí k pokání a obrácení,
přemýšlí li vážně o svatých kajícnících. Nesčetné zástupy staly se
čistými, když začly Pannu Marii uctívati. A to vše mělo by býti
modloslužbou, ohavným hříchem proti prvnímu přikázání božímu?
My bychom měli opustiti církev, která od prvních dnů svého
trvání úctu svatých schvalovala a ji skutkem dokazovala a to
k věčnému blahu nesčetných zástupůř Měli bychom zapříti víru
a odstraniti ten projev víry, jejž Bůh zřejmými zázraky schválil
a o němž prohlásil, že jemu jest milým? Měli bychom odnavyk—
nouti rty své říkati to sladké jméno, při jehožto zvuku srdce stís—
něná radostí a naději zatepouř Neměli bychom se již modliti
k andělu strážci, jemuž Bůh sám výslovně přikázal, aby nás vedl
na všech cestách našich? Neměli bychom již uctívati svého křest
ního patrona, jehož nám církev za zvláštního přímluvce aochránce
dala? Neměli bychom již v uctivosti míti pozůstatky těch, kteří
pro Boha a víru život svůj a krev svou dali? Neměli bychom se
již modliti: »Všickni svatí a' světice boží, orodujte za náslcř Vě
říte tomu skutečně, nejmilejší, že jen u těch klanění se Bohu
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v duchu a v pravdě vzkvétá, kteří proti Římu a staré církvi, jak
praví, protestují, a že jen u nich svatost, ctnost a blaženost jest
domovem? Domníváte se, že neprovozují žádného modlářství,
žádné ohavné modloslužbyř Opět a znova čtu hroznou kletbu,
kterou Bůh vynesl nad těmi, již první přikázání boží přestupují.
Poslyšte jen : V jistém listě (»Anzeiger der Deutschen-) mohl
kdokoliv dne 5. srpna čísti oznámení : »Obecně známý posvátný
kuk Lutherův u Altensteinu a Steinbachu byl dne 18. července
hrozným vichrem při zatmění slunce zlomen a zůstal z něho jen
pahýl s jednou větví. Dtíví i větve z buku toho jest věnováno
kostelu ve Steinbachu. kde jest v úctě uchováno. Přátelé a ctitelé
svatého muže Martina Luthera mohou — věnují—likostelu nějaký
peněžitý obnos — z tohoto buku obdržeti částku na památku,
obrátí-li se vyplaceným dopisem na podepsaného, který se vyna
snaží každému přání dle možnosti vyhověti. Pastor Steinbašský..
— Co jest to, nejmilejší? Zajisté nic jiného než úcta ostatků sva—
tých. Ci snad je to modloslužba, která musí býti ještě zaplacena?
Víte to, že král švédský. vzal si hodinky Lulkerovy na památku?
Bylo to snad modloslužbou? Neslyšeli jste, že i skleniee na víno,
kterých reformátor ten užíval, v úctě chovány a třísky jeho man
želské/zo lůžka jako posvátné ostatky rozdávány byly? Víte to, že
spisovatel Alban Stolz jako očitý svědek vypravuje, kterak přá—
telé a ctitelé téhož reformátora Luthera na hradě Wartburku
s největší úctou klobouk smekalz' před skvrnou po kalamářz', jímž
Luz/ler po ďáblu kodilř Co to je? To je přece jistě uctívání
ostatků! Aneb snad se mýlíme a je to modloslužba? Kterak to
vysvětlíme, že to, co u jedněch jest dobrým a zbožným zvykem,
u nás katolických křesťanů má býti modloslužbou a hříchem?
V čem záleží ten rozdíl? _Snad v tom, že my katolíci svatým a
ostatkům se klaníme, ti však, kteří chtějí, abychom k nim od—
padli, je pouze uctívají? Nikoliv, vždyt přece víme, že je to buď
hloupost neb zlomyslnost, předhazují-li nám, jak bychom se Panně
Marii a svatým klaněli. Včem tedy záleží ten rozdíl? Snad vtom,
že my, katoličtí křesťané, zásluhy ležíše Krista umenšujeme, vzý
váme-li svaté o jejich přímluvu, oni však pouze v zásluhy Ježíše
Krista důvěřují? Nikoliv, vždyt přece jsme poznali, že úcta sva
tých nikterak se nedotýká zásluh Ježíše Krista, nýbrž naopak je—
jich význam pouze zvyšuje. Ctnosti svatých jsou jen užitkem ne
konečných zásluh ježíše Krista!
V čem tedy záleží ten rozdíl?
Dovolte, abych to otevřeně řekl: V tom spoč.vá ten rozdíl:
My uctíváme lidi, které Bůh. obdařil nadpřirozeným leskem mz'
losti, — oni však uctívají lidi, kteří svému Pánu Bohu vypověděli
boj. My s úctou zacházíme s těly těch, jimž Bůh pečeť nesmrtel—
nosti vytiskl, -—oni však uctívají ty, kdož do vlastního srdce na
sadili neklid, do nesčíslných srdcí lidských naseli nesvár. My
vzhlížíme s důvěrou k těm, kteří planulz' vroucí láskou k Bohu a
krev srdce sve'lzovylilz' za svou víru, které Bůh sám svalýmz'pro
hlásil, když k jejich oslavě vykonal četné zázraky; — oni však
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uctívají ty, kteří nemohou podati ani jeden důkaz, že byli od
Boha posláni. My uctíváme buď anděly vtěle, kteří své tělo ukři
žovali, aneb ka/ícm'ky, kteří své hříchy smyli slzami. upřímného
pokání — oni však uctívají ty, kteří pokánim a lítostí pohrdali a
volali: jen pevně věř a můžeš při tom hřešiti jak chceš! My uctí
váme ty, kteří přes nevylíčitelné boje, pokušení a utrpení dosta'h'
přísaze věrnosti, Bohu přislíbené — oni však uctívají ty, kteří
útokům vášní podlehli a přísahu věrnosti, kterou Bohu a církvi
učinili, vícekráte než jednou hanebné zrušili. My dřez/okříže z Gal

gaty, — oni však třísky buku Lutherova u Altensteinuí
A my byc/zam se měli sv. víry naší zříci) My bychom měli
naši církev a obcování svatých opustiti proto, že prý — modlo—
službu provozujeme? My bychom měli zanechati spasitelného
zvyku a obyčeje, který od prvních počátků v naší církvi jest
v užívání a který tak mnohá požehnání přinesl? My bychom měli
zrušiti přísahu věrnosti, hanebně zraditi jednu, svatou, katolickou
a apoštolskou církev, církev od ]ežíše Krista založenou, Duchem
sv. řízenou, církev, které brány pekelné nikdy nepřemohouř »Proč
myslíte tato zle' v srdcích svých) !:
Nikdy a nikdy! Spíše at ruka moje uschne a můj jazyk
oněmí, než by ono kleté slovo přelétlo rty mé. Pravda: často
jsme se stali nehodnými syny naší matky sv. církve, nehodnými
svatých, jež ctíti nám radí, a nemohli bychom se diviti, kdyby
Bůh světlo víry a pravdy nám odňal. Poznáváme svou vlažnost,
vyznáváme své chyby. Avšak přece aspoň oto jedno tě prosíme,
Bože: Nikdy nepřipustí, aby někdo z nás zbloudil a svaté církvi
naší se zpronevěřil. Všichni svatí a světice boží, proste za nás
nyní, i v hodinu smrti naší. Amen. *)

PřeložilR. S.

Neděle X. po sv. Duchu.
Homilie.
O dvou lidech Kristus Pán v evangeliu vyprávěl, ale dva
velké proudy lidí ve světě na paměti měl. Dva muži vstoupili do
chrámu, za týmž účelem, aby se modlili. Jeden fariseus a druhý
publikán. Ani faríseů ani publikánů dnes více není, ale duch,
který vládl fatisey a publikány, ten také dnes žije a působí, že
jedni se stávají spravedlivými a jiní zůstávají nadutými a ku
ospravedlnění nedospívají.
jméno fariseus neb zákoník a zákona učitel a podobně
přichází velmi často ve sv. evangeliu. Byli to nej4yšší hodnostáři
ve všech úřadech, byli to učenci, soudci, zástupcové lidu neb
abych tak řekl poslanci. Velmi si dávali záležeti na tom, aby ne
mohlo se jim ničeho vytýkati, aby zevnějšek jejich byl bezvadný.
_
') 7. kázání ze sbírky »Das Gesetz der zwei Tafelncí Predigten iiber
die zehn Gebote Gottes von Franz Stingeder, Domprediger. Linz a. D. 1907.
Druck und Verlag des kath. Pressvereines.
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Toť jest snaha chvalitebná, každý máme zachovati čest svou a
dobré jméno. Ale jest ještě jiné dobré jméno a čest, kterou za
chovati máme, a která jest uvnitř před Bohem a bez této vnitřní
cti není ona zevnější nic platná — bezcenná — třeba i hříšná.

Pojednání.
Vysoce postavený muž, učený, a jinak pečlivý o duši svou
vstupuje zároveň s jiným mužem, jemuž se dostávalo všude jen
pohany. Bylit publikánilidé, kteří na mýtech vybírali daň Protože
často příliš vysoko mýto si pronajali — také útisků proti obyva
telstvu se dopouštěli a často i nespravedlivě si počínali, tak že
byli za veřejné hříšníky považováni, a kdo s nimi obcoval, upadal
v nevážnost. Proto publikán a veřejný hříšník bylo skoro stejno.
Tak různí dva' lidé vstupují do chrámu. jest chrám místem veřej
ným, kde osvědčujeme víru svou a klaníme se Otci nebeskému.
Jeden učený a druhý neučený. jeden vysoce vážený a druhý po
hrdaný, jeden na oko spravedlivý a druhý na oko veřejný hříšník
vstupují na místo boží.
Pozorujte obou řeč a poslyšte také soud Páně o nich obou.
Všecko se dá zvrhnouti a zneužití, i modlitby. Tak i mo
dlitba učenébo a vysoce postaveného muže byla v ústech jeho
chvála sebe a ne díkůčinění. Děkovati máme, ale ne jiného sni
žovati. Tento člověk v evangeliu děkoval, a celé jeho díkůčinění
jest chvála sebe a snižování všech ostatních a zejména vzadu sto
jícího pubiikána.
Když pozorujete řeč jeho, jak jest plná chvály: nejsem dráč,
nejsem nespravedlivý, nejsem cizoložník, tot zajisté všecko velmi
krásné vlastnosti jsou, ale ještě do nebe nepomáhají, jestli nepři
stoupí ještě jiné vlastnosti a mezi těmi pokora. Kdybychom byli
čistí jako tento fariseus, který nebyl ani dráčem, ani nespravedli
vým, ani cizoložníkem, ale byl pyšným, podobali bychom se pyš
ným andělům, kteří také nejsou dráči, nespravedliví a dokonce
ne cizoložníci, a přec místo jejich jest peklo. Kolik pohrdání jest
ve slovech: jako i tento publikán! Pohrdá jím —tot jeden hřích,
domýšlí se o něm zlých věcí a má jej za nespravedlivého, toť
nový hřích, povyšuje se nad něho — nový hřích. Kdo fariseovi
pověděl, že tento publikán jest hříšný? Nikdo — on soudil jen
podle zevnějšku, když jiní jsou hříšní, tedy itento publikán bude
hříšník. Ze většina publikánů byla nespravedlivá, nelze proto míti
za to, že všickni jsou nespravedliví aneb říci, _tento jest nespra
vedlivý. Tím více se prohřešuje, kdo chybujícího jednoho za celý
stav považuje. Jestli jeden hřeší, mohou ti ostatní býti spravedliví
_—a nelze říci, tací jsou všichni. Tím jen hřešíme proti bližnímu
svému.
Však na tom, co fariseus nečinil, není dosti — on ještě
své skutky dobré vychvaluje adí: postím se dvakrát do téhodne.
Zde myslí své zvláštní posty, které sám sobě uložil. V Starém
Zákoně se postili druhý a čtvrtý den v téhodnu, a fariseus mimo
Rádce duchovní.
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to ještě dvakrát se postíval, desátky dával ze všech věcí, kterými
vládl, dával více, než byl povinen dáti, on ukládal tedy sám sobě
zvláštní skutky sebezapření — ale zapomínal na to, co uložil Pán
Bůh, abychom nebyli pyšnými, abychom nesoudili jiné křivě.
»Kdybych vydal tělo své k spálení a lásky neměl — nic mi to
neprospívá! :
Podívejme se na veřejného hříšníka. Tluče se v srdce, nebo
srdce jest místo, z něhož pochází dráčství, nespravedlnost a cizo
ložství. Prohlédá duši a vidí hříchy, jde k Bohu prosit o smilo
vání. Pln studu nad hříchy svými st0jí vzadu, oči jeho netoulají
se kolem, protože hledí na sebe a ne na jiné. Z kterého má boží
Velebnost větší radost? Z prvního domýšlivce či z druhého ka—
jicníka?
Slova Pána ježíše sama odpovídají, že druhý — publikán
vyšel ospravedlnění a fariseus zůstal v hříchu — pýchy své ne
ospravedlněn.
leden činil mnoho a zdržoval se mnohého, a nebyl ospra—
vedlněn. Druhý co na svědomí měl — nevíme, ale pokora, po—
níženost, vědomí jeho hříšnosti učinily ho spravedlivým.
O dvou mužích Kristus Pán povídal a na dvě třídy lidí
myslil. Fariseové vymřeli a pýcha jejich trvá. Jsout lidé, kteří
se mají za tak spravedlivé, že ani zpovědi nepotřebují: nikoho
jsem nezabil — neokradl atd. — ale zapomínají na hejno jiných
hříchů, jako pýcha, závist, pomluva, msta, sváry, nedbalost
v křest. životě — atd. atd., ano, oni se diví, co se mohou jiní
zbožnější zpovídati, oni by nevěděli, protože jsou pýchou zasle
peni. Právě mezi boháči vysoce postavenými jsou oni pyšní, jimž
jest nemožno ponížiti se, a proto jdou ponížení vstříc. Publikán
pokorný ponížením ospravedlnil se'. Tak ani nám nelze jinak
ospravedlnění dosíci než ponížením sebe. Což jest to sv. zpověď
jiného, než ponížení se, což jest vyhýbati se sv. zpovědi, než
duchovní pýcha.
Dvojí věc zde pozorovati možno: Domýšlivého spravedlivce
a kajícího hříšníka. První zůstal mimo ospravedlnění.
a) Když člověk, který nebyl dráčem ani nespravedlivým, pro
povrhování svým bližním zůstal neospravedlněn, co myslíte že čeká
člověka, který není ani tak spravedlivý, jako onen fariseus, ane—
postí se nedím dvakrát, ale ani jednou apři tom přece v domý
šlivosti své se za dokonalejšího všech považuje? Podivno jest. že
Kristus Pán mírný, který stoloval s hříšníky, celníky, publikány,
s nimi laskavě rozmlouval, tak urputný byl na domýšlivé sprave
dlivce; ve skutečnosti fariseové mnoho dobrého činili, ale domý
šlivost jejich nesmírná ta činila je nehodné lásky Páně.
b) ještě hůře na tom budou ti, kteří nic aneb málo dobrého
vykonají a při tom ještě za dokonalé sebe prohlašují.
c) Nejhůře však oni, kteří zlým se chlubí a nic dobrého ne-'
konají. Jsouť i lidé, kteří nečiní rozdílu mezi dovoleným a nedo
voleným — a po případě i špatností se chlubí, ale ve zpovědi
mají ústa ďáblovým drápem stažená.
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d) jako domýšlívost brání vejíti do chrámu ospravedlnění,
tak ponížení se, vyznání své hříšnosti činí člověka ospravedlněným.
Člověka pokora proměňuje.
Lidé člověku kdysi chybujícímu vždy předhazují: ty jsi
udělal to a ono; ne tak před Bohem.
Pokáním lze smazati celou řadu vin — pýchou smažeme
celou řadu dobrých skutků. Všechen půst a almužna, desátky a
ostatní skutky — pýchou poskvrněny — podobají se červivému
jablku.
Proto také nelze pyšnému se obrátit, protože nechce se po
nížiti. Z fariseů se jen někteří obrátili. jako: Nikodem, Josef
z Arimathie — toť byli opravdoví muži, hledající pravdu. Ostatní
však setrvali v pohrdání a ospravedlnění nedošli.
Krásně k této věci píše sv. Jan Zlatoústý: »De incompre—
hensibili Dei natura: (č..7). Abys poznal, jak veliké dobré jest
nevynášeti se, tedy si mysli dva vozy a zapřáhni k jednomu
spravedlnost s pýchou a k druhému hřích s pokorou: a uvidíš,
jak hříšný vůz předstihne spravedlivý povoz, ne ze své síly, ale
silou pokory, a druhý vůz uvidíš klesati, ne ze slabosti spravedl—
nosti, ale pro tíhu pýchy. Jako pokora svou předností tíhu hříchů
vyvažuje apřemáhá, tak přemáhá pýcha svou tíhou spravedlnosr,
která se lehce pozvedá. e ale ten povoz pokorný jest rychlejší,
ukazuje příklad tarisea a publikána —]sou to slova srozumitelná
a důstojná sv. Jana Zlatoústého
Tak děje se stále — jsou lidé, kteří domnívají se býti na
nejvyšším stupni dokonalosti, nepotřebují ani svátostí ani kostela
ani modlitby — jejich pýcha je oslepuje tak, že nevidí a vlastně
viděti nechtí nedostatky duše své. Tím, že někdo sama sebe má
za spravedlivého, není ještě ospravedlněn. Tak ifariseus sebe tak
měl za spravedlivého, že Bohu děkoval, ale proto přece nevyšel
ospravedlněn.
Kdyby někdo sebe více se chválil a od jiných chváliti dal,
tím ještě není chvály hoden. Ostatně kohož pak by lidé nechvá
lili a koho by nehaniliř
Vystavili v jednom městě pomník za živa jednomu muži—
neminulo ani 20 let a tu již propukalo, že není tak bezvadný
v každém ohledu, jak se původně za to mělo. Tak to bývá velmi
často, že se úcta přílišná zvrhne. jindy byl některý považován za
špatného, až tu pojednou se ukázalo, že není tak zlý, jak se mí
nilo. Ne tedy ten, kdo se sám chválí aneb od mnohých jest
chválen, ctihodný jest, ale koho chválí Bůh. Ne ten, kdo od jiných
pohrdán jest, nehoden jest, ale kým pohrdá Bůh.
Nechť projde člověk všecko, co kdy myslil, slova, která pro
nášel a vše, co kdy kutil, čehož si kdy přál, co chtěl kdy způ
sobit a kolik z toho množství skutků, žádostí bylo jen pro Boha

vykonáno! Jaký podivný účet|
Pak se ovšem bude mnohý člověk podobat planému fíko
vému stromu, který má mnoho listí, ale žádné ovoce, mnoho na
oko, ale nic cenného.
*
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Pak i mnohý nespravedlivý kající předejde domýšlivce na—
dutého do království božího.
Za jedním z obou musíme jíti, buď za fariseem, buď za pu
blikánem. Jistější cesta jest za publikánem. Pojďme za ním. Amen.

Neděle XI. po sv. Duchu.
Bůh dopouští hříchy, protože 1. nechce člověka zbaviti svo—
bodné vůle a 2. i následky hříchů umí obr-aceti v dobré.
>Dobře všecky věci učinilo Mar. 7,37.

:Dobře všecky věci učinil; i hluchým rozkázal slyšeti, i ně
mým mluvitilc — těmi slovy velebil nadšený zástup božského
Spasitele, když vykonal zázrak na člověku hluchoněmém. A po
zorujeme-li. nejmilejší, celý život Spasitele, musíme s vděčností
zvolati: »Doóře všecky věci učinil/c V chudobě se narodil, strpě
livostí nesl kříž, v slávě vstal z hrobu ponížení, v síle rozeslal
apoštoly, v moci potvrdil své zaslíbení 'sesláním Ducha sv.; věru
»dobře všecky věci učinilla
Než tato slova »dobře všecky věci učinilc neplatí jen o Pánu
Ježíši, nýbrž právem a vhodně můžeme je obrátiti i na vše
mocného Boha nebeského, který celý svět stvořil, zachovává a
spravuje.
Všemohoucností svou působí Bůh, že celý svět a každý

jednotlivý tvor tak dlouho trvá, dokud Bůh chce, jak jemu se
líbí, a i kdyby zázrak k tomu užíti měl: krkavec sytil Eliáše a
Habakuk zázračně zachránil Daniela před smrtí hladem, protože
Bůh tak chtěl.
Bůh řídí a vede všecko k dobrému, nic se neděje bez jeho
vůle neb bez jeho dopuštění.
Tato péče Hospodinova nazývá se prozřetelností boží.
A věru, pozorujeme—li jen svět a jeho běh, přírodu a její
zákony, životní osudy jednotlivých osob, probíráme-li se knihou,
jež nese název »Plsmo sv.c aneb »Dějiny světovéc, musíme uznati
pravdu slov: »Dobře všecky věci učinilla
»Dobře všecky věci učinil,c že zavedl střídání čtvera roč
ních počasí. »Dobře všecky věci učinil,: že přikázal, aby slunce
panovalo dní a měsíc noci. »Dobře všecky věci učinil,c když celé
přírodě pořádek uložil a účelnost vytkl.
Než, rozmilí v Kristu, kdo dnes obstojí bez posuzování, bez
kritiky? Dnes bezohledně posuzují lidé nejen sebe navzájem, ale
i své představené; nejen hlavy korunované a jich rádce, ale
v smělosti své se odvažují před samý trůn boží a drzou rukou
sahají i na svaté vlastnosti svého Stvořitele. Ani prozřetelnost nej
moudřejšího Boha není ušetřena před lehkovážnou troufalostí ubo
hého červa, jenž se nazývá člověkem.
Vy pravíte - tak vyčítají nepřáte'é boží církvi — že Bůh
křesťanský o vše se stará, vše zachovává a spravuje. Nuže, proč
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váš Bůh dopouští tak mnoho zla, ač dle vašehoučení jest nejvýš
dobrotivým; proč trestá, ač je nejvýš milosrdným; proč připouští,
aby lidé hřešili, protir dopustil, aby Adam a Eva klesli a tím, jak
pravíte, všecko zlo na svět přišlo? Kde v tom všem jest prozře
telnost vašeho Boha?
Nejmilejší! Nedejte se zmámiti, nelekejte se podobných řečí,
nebojte se těch nícotných námitek. Dnes chci ukázati vám, že
s prozřetelností boží docela dobře se snáší, že někteří lidé hříchy
páchají. Neboť Bůh dopouští hříchy, protože
]. nechce člověka zbavitz' svobodné vůle;
2. protože i následky hříchů umí obracetz' v dobré.

Pojednání.
I.

Pravíme—liBůh dopouští hříchy, třeba piipomenouti, co zna
mená slovo dopouštění Dopouštěti není totéž jako dovolovati. Co
dovolujeme, to též schvalujeme. Dopouštěti však znamená neza
meziti, nepřekaziti něčeho, co se nám nelíbí a co bychom zame
ziti, překaziti mohli. Jest samozřejmo, že Bůh nejvýš svatý nemůže
hřích schvalovali, ale dopouští, aby se hříchy dály. Mohl by je
zameziti, překaziti, mohl by způsobiti, aby se hříchy nedály, ale
nečiní tak; a proč?
Největším darem člověka jest rozum a svobodná vůle. Zvíře
nemá ani rozumu ani svobodné vůle zvířejedná jen zpudu svého.
Člověk však má rozum, kterým poznává zákon boží, ví co je
dobré neb zlé. Člověk má i vznešený dar svobodné vůle, kterou
může si to neb ono vyvoliti, nikdo ho nenutí. Právě proto, že
svobodně se rozhoduje, jsou jeho skutky bud záslužnými neb
trestuhodnými. Souhlasí-li jeho myšlení, mluvení a jednání s vůlí
boží, bude odměněn; protiví-li se však sv. přikázáním božím,
bude potrestán. Nikdo člověka nenutí, aby tak či onak si počínal;
ani Bůh nezbavnje' člověka svobodné vůle, neoánz'má, nebéře mu
volnosti, ale ponechává mu úplnou svobodu rozhodnoutz' se pro
dobro neb pro zlo.
Kdyby člověk konal dobré proto, že_m\„15.í„_nemohloby býti
řeči o zásluze, a kde není zásluhy, nemůže býti ani odměny.
Kdyby člověk konal zlo, protože je k tomu nucen, nemohlo by
býti řeči o víně a kde není viny, nemůže býti ani trestu.
Svoboda jest tedy naprostou __boámz'nhon_ctnosti, zásluhy a
odměny, neb viny, hříchu a trestu, Bůh' však chtěl, aby všichni
lidé věčné odměny došli, proto všechny svobodnou vůlí obdařil.
Zneužívá-li člověk tohoto vznešeného daru božího, stává se to
vlastní vmon jeho a nikoli vinou Boha. Příklad nám to objasní.
jistý student se naučil na reálce u svého professora výtečně
kresliti a rýsovati. Přišel na techniku, ale studium rnu nechut—
nalo. Zvrhl se, zvykl lekomyslnému životu, k němuž bylo třeba
peněz. ]inoch zneužil své dovednosti a napodobil, padělal papí
rové peníze, bankovky. Zajisté nikomu nenapadne, aby provinění
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toho studenta připisoval a na vrub kladl professoru, který ho tak
výtečně kresliti naučil. Ten zločin padělání jest zločinem a hří—

chem jinocha, který se ho dopustil, anikomu jinému nemůže býti
připisován. A jako nemůže nikdo odsuzovati proíessora neb
učitele, zneužívá-li student neb žák vědomostí od něho získaných,
podobně nikdo nemůže činiti Boha, nejvyššího učitele lidstva,
zodpovědným z toho. že lidé zneužívají vznešeného daru, kterým
od Boha vyznamenání byli, totiž svobody. Bůh hřích zakazuje,
hrozí trestem, pomáhá člověku dobré vůle hojnými milostmi, ale
není povinen člověku překážeti a zbraňovati, zneužívá-lí své svo—
body. Bůh nechává zcela volný průchod sebeurčení člověka, a
když čas zkoušky uplynul, dává mu odměnu neb trest, jak si za
sloužil: věčné radosti v nebi neb věčné zatracení v pekle. A za
jisté toto jednání jest Boha důstojno. Či snad zářila by velikost
boží větším leskem, kdyby jí měli sloužiti spoutaní, nevolní otroci
a nikoliv svobodné bytosti? Ne železnými řetězy nutnosti, ale
zlatými pouty svobody své tvoryksobě upoutati příslušelo Bohu
nejvýš moudrému.
Než někdo řekne: To všecko jest pěkně a pravda. Proč ale
.Pdn Bůh nedd člověku tolik milosti, aky vůbec nehřešil) Proč ne
podporuje více jeho svobodnou vůli, aby se přiklonila vždy k do
brému a ne ke zlémuř Co na to odpovíme?
Na to odpovíme takto: Duch sv. uděluje každe'mu člověku
bez výjimky dostatečnou milost, ale lidé s milostí boží spolu ne
působí, jí odpírají, jí si neváží. jako druhdy Spasitel kvílel nad
jerusalemem: >]erusaleme, jerusaleme, kterýž zabíjíš proroky, a
kamenuješ ty, již k tobě posláni jsou: kolikrát jsem chtěl shro
mážditi syny tvé, jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka
svá, ale nechtěl jsi/< Mar. 23, 37; podobně i nad mnohou duší
hořekuje Duch boží: »neclztěla jsi./< Není tedy vinou Boha, že se
hříchy dějí, ale vinou člověka, jenž svobodné vůle zneužívá a
s milostí boží spolu nepůsobí.
A ještě někdo namítne: Bůh by mok! ddlz' člověku ještě více
milosti, aby neklesl.
Ovšem, Bůh může všecko, mohl by i to učiniti. Ale tažme
se: Brest Bůh povinen tak činiti? _“řestBůh dlužníkem člověka?
Kdo se odvažuje Bohu předpisovati? Milost jest dar nezasloužený,
darmo daný; ode kdy slýcháno, aby almužník si určoval, v jaké
míře dobrodiní mu prokázáno býti má?
Dejme tomu, že by v některé krajině vypukl hlad a dobro
ti-ý mocnář té krajiny uloží, aby chudině byl každý den v do
sratečné míře rozdáván chutný chléb. mouka a luštěniny. Kdyby
však obyvatelé té krajiny spokojeni nebyli a žádali, aby jim bylo
více druhů a lepších pokrmů rozdáváno—jinak že raději hladem
umrou — řekněte: byl by ten dobrotivý mocnář vinen jejich zá
hubouř Mohl by ho někdo viniti, že není dosti štědrým? Podobně,
drazí v Kristu, ani Boha nemůžeme viniti, ježto dává každému
tolik milosti, kolik jí potřebuje, a nemůže za to, zneužívá-li
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člověk své svobody, odpírá-li milosti boží a přestupuje-li svatý
zákon Páně.
Než, Bůh dopouští hříchy také proto, že i následky hříchů
umí obrátiti v dobré a o tom v díle druhém.
II.

Pohanští Egypťané měli podivnou báj. Vyprávěli, že prý
bůh moudrosti, Merkur, má moc bohu zla, Tyfonovi, vytrhati
šlachy z těla, aby si z nich učinil strunyanapjal je na své božské
lyře. Tato pohanská báje obsahovala v sobě zrno pravdy, neboť
Bůh dopouštíhřz'clzy,protožez' následky jejich umí obraceli vdabre'.
Včela svírá sladký med i z jedovatých bylin a Bůh dovede izlo
lidmi způsobené a zaviněné v dobro obrátiti. jak často podporo
valilidé, ani o tom nevědouce, ani toho netušíce, svaté záměry
boží právě tehdy, když se odhodlali vykonatí své bohaprázdné,
zločinné plány.
Některé příklady potvrdí tuto pravdu:
Synové _?akuboviprodali své/zo bratra ?osefa do Egypta,
chtěli se mu pomstíti, chtěli se ho zbaviti, chtěli mu ublížtti: —
a. hle, právě tím připravovali ]osefovi žebřík, po jehožto stupních
došel svého povýšení. Tak splněny záměry boží. Právem mohl
Ioseí říci bratřím, když se jim dal poznati: »Vy jste mysl lio mně
zlé, ale Bůh obrátil to v dobrélc I. Mojž. 50, 20.
Kolikráte vpadli cizí národové do země židovské, kolikráte
ji zpustošili, tak že pláč utištěných do nebe volal — a hle: v ten
pláč mísily se slzy lítosti nad spáchanými hříchy, nebot sužování
nepřátel bylo trestající metlou v ruce spravedlivého Boha a při
vedlo Israelity k poznání sebe samých a k polepšení. Dovedný
hudební skladatel užívá ve své skladbě i disharmonie, aby tím
více lahodný soulad vynikl a podobně Tvůrce všehomí'ra jako své
tovy' mistr dovede itu nejpříkrejší disharmonii, hříchem zavi
něnou, obrátiti v soulad, v dobré.
Bez milosrdenství byli Židé vlečená a smýka'az' do cizích
zémz'; v celých zástupech vodění v řetězech a okovech mezi po
hany; ukrutností bez míry bylo jim vytrpěti: — ale tím, žespo—
hanskými národy se stýkají, mezi nimi bydlí, rozšiřují víru v pra
vého Boha, jehož potom icizí národové poznávají a oslavují.
Nabuchodonosor, král babylonský, pravil: »Dávám tohoto dne
rozkaz, aby každý, kdo by se Bohu Israelitů rouhal, zahynul, a
dům jeho aby zkažen byl.c Dan. 3, 96. A Cyrus, král perský,
volal: »Veliký jsi, pane Bože Danielůvlc a nakázal: >Od této
doby bojte se yšichni Boha, jejž ctí Danielle Dan. 14, 40—42.
Také nechali lidé do světa rozptýlení přeložiti od 72 učených
mužů Písmo sv. z hebrejského jazyka do řečtiny (LXX.), a tímto
překladem stalo se Písmo sv. i pohanům přístupným.
Nemůžeme si mysliti většího hříchu nad hřích řždás'ův;
vražda Syna božího převyšuje všeliký zločin: — ale smrtí Syna
božího vykoupen celý svět.
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Členové národa vyvoleného zacpávali si uši před kázáním
apoštolským, ale apoštolové vyrazlvše prach s nohou svých roz
cházejí se do světa a přinášejí radostnou zvěst o díle vykoupení
pohanům.
Novokřesťane'v zemi židovské jsou pronásledováni a razutzí
kávajz' se na všechny strany -— a právě tím rozšiřuje se i světlo
víry Kristovy mezi pohany. Bouře sice oloupí strom o několik
listů, urve tu a tam nějakou větévku, — ale zároveň rozmetá a
roznese semena stromu do země a za nějaký čas vyrůstá z nich
stromů celý lesl
Nalezneme snad někde podobnou zóésilost a nkmtnast.
: jakou bylo křesťanství od různých nepřátel pronásledováno?
Zajisté nikoliv! Sv. apoštol Pavel krásně vystihl, jak proti kře
sťanům zuřeno, když napsal: »Na skřipce natahování jsou. . .,
jiní zas zkusili posmívání a bití, nad to i vězení a žaláře: kameno—
vání jsou, sekáni jsou, pokoušeni jsou, mečem usmrcováni jsoul . . .
jsou sužováni a trápení . .. bloudíce v pustinách, v horách a je
skyních iv doupatech země.< Žid. 11, 35—38. Však ani vraždy
na křestanech páchané nebyly bez užitku, ani krev mučedníků ne
byla nadarmo prolita, ale stala se semenem křesťanů.
Nepřátelé boží bláhově se domnívali, že své vlastní plány
sledují a zatím ani toho neznamenajíce plní svaté záměry boží.
Zlomyslné zámysly jejich jsou obráceny v nic, neboť »není mou
drosti, není! opatrnosti, není rady proti Hospodinuc. Přísl.21, 30.
— Kdo nenahlíží, že právě tímto způsobem všemohoucnost a mou—
drost boží ve větším stkví se lesku?
Připomeneme-li si, že mocným slovem božím stvořen svět z ni
čeho, divíme se tomu a trneme; ale tím více musíme se obdivo
vati, užívá-li Bůh vůle lidské jemu odpírající k tomu, aby svých
nejsvětějších úmyslů dosáhl. A pozorujeme-li, že Bůh po tisíceletí
zlé snáší a nepřestává i svým nepřátelům dobrodiní prokazovati,
tím lépe poznáváme jeho shovívavost a nejvyšší dobrotu.
Proto však přece zůstává nezvratnou pravdou, že Bůh zlého
nechce, zlého nenávidí; jet? nejvýš svatým a proto nemůže zlé
v zalíbení míti, ale dopouští, aby se zlé dálo.
*

*

*

Nuže, rozmilí v Kristu, po dnešní řeči sotva bude mezi vámi
někdo, jenž by se v pýše odvážil k otázce: Proč připouští Bůh
hříchy, proč dopustil pád Adama a Evy? Slyšeli jste odpověď na
otázku tu! Bůh dopouští hříchy, protože nechce zbaviti člověka
svobody, ale chce, aby člověk sám a svobodně o věčné budouc
nosti své rozhodl; přeje si, aby mu svobodnými bytostmi, ne ne
volnými otroky slouženo bylo. — Bůh dopouští hříchy, protože
i následky hříchů umí obrátiti v dobré, jsa podoben lékaři, který
i tehdy dovede uplatniti svou dovednost, zaviní-li nemocný svou
neposlušností zhoršení své nemoci.
Křestanu, který upřímnou vůli a pravou víru má, stačí
toto vysvětlení. Věřící katolík nehlaubá zbytečné a tajných zá

—641—
myslet/z božích, ale klam' se jim a : pokorou se jim podřizuje.
Zbožný křesťan přestává na slovech svatého apoštola Pavla, jimiž
končím: nó hlubokosti bohatství moudrosti ivědomostí boží!
]ak nevyzpytatelní jsou soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho!
Nebo kdo poznal smysl Páně? Anebo kdo rádcem jemu byl?
Aneb kdo prve dal jemu, a bude mu zase odplaceno? Nebe
z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci:. jemu sláva na
věkyJ Řím. 11, 33—36.

Dle Wilmorsa, Lehrh. der Relig., R. 8.

Neděle Xl. po sv. Duchu.
Sluch a řeč.
>Přivedli k němu hluchého a němého
a prosili ho, aby na něho ruku vložil.:
Mar. 7. 32.

Dnešní evangelium mluví o uzdravení hluchoněmého, to nám
podává příležitost mluviti o těchto dvou velikých, nesmírně dů
ležitých darech, které nám Stvořitel svěřil: O sluchu a řeči.
Oba jsou nevyslovitelné statky pro každého člověka, dělají
z nás lidi, bez nich nebyli bychom tím, čím jsme; vyučenými a
činnými členy lidské společnosti. V obcování a poučování, v ra
dosti a žalosti vstupujeme do kruhu společnosti sluchem a řečí.
Proto jest ohromně nesmírným neštěstím býti hlucho—
němým. A přece jsou hluchoněmí v jistém smyslu nástroji ho
žími. Oni jsou to, kteří nás učí vážiti si nevýslovných darů řeči'
a sluchu. Kdyby nebyli hluchoněmí, měli bychom za to, že tomu
jinak býti nemůže než že č10věk slyší a mluví. Nešťastní hlucho
němí nás povzbuzují děkovati Bohu za zdravé smysly.
Pozorujme dary sluchu a řeči blíže! Napřed budeme mlu—
viti o sluchu, poněvadž nejdříve slyšíme a pak teprve mluvíme a
protože při každém člověku v jeho vývoji sluch předchází řeč.

Pojednání.
I.

1. Světlo a zvuk zprostředkují nám všechny známosti světa
mimo nás; Světlu slouží za nástroj oko, zvuku ucho.
Od burácení bromu „,nanebi a hřmotu bouřky až ktichému
cvrkání nejmenšího hmyzu slyšíme všechno kolem nás uchem.
Ale také všechno vědění a každý poznatek k nám se pro
dral sluchem — od prvního obcování s matkou až nahoru do
poslucháren vysokých škol.
Sluchem slyšíme poučující, napomínající, varující hlas ro
dičů; sluchem přijali jsme poučování našich učitelův, sluchem sly
šíme přání a rozkazy našich spolubližních, jejich potěšná slova a
jejich hrozby, jejich úpění a prosby, jejich napomenutí a nástrahy;
sluchem dostáváme známost o všem, co se kolem nás děje.
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2. Ale sluch má ještě jinou úlohu, nemá slyšeti jenom hlas
přírody a lidí, má slyšeti také lzlas boží.
»Slyšte můj hlas,: volá Bůh k lidem skrze proroky, a nám
křesťanům dal Bůh při proměnění Krista Pána na hoře Tábor
příkaz: »Tentot jest můj milý Syn, toho poslouchejteřc
A tento “milý Syn sám praví nám: »Blahoslavení, kteří slyší
slovo boží: a »Kdo má uši k slyšení, slyšlc
Ale přes to platí namnoze slovo proroka Ezechiele: »Mají

uši k slyšení a neslyšía
My lidé jsme v první řadě plni samolásky; atato hraje také
velikou roli při slyšení. Slyšíme rádi vše, co naší samolásce li
chotí a jí se zamlouvá. Slyšíme rádi hudbu a zpěv, chvalořeči a
holdování a pochlebenství; ale neslyšíme rádi napomínání a va—
rování, slova vážnosti a pokárání
A poněvadž hlas boží ve svém zjevení obsahuje ponejvíce
slova, která naší samolásce odporují a nás vybízejí k pokoře a
zapírání sebe, a poněvadž útěchy a zaslíbení spojeny jsou s věcmi,
které se naší samolásce nelíbí; s odpíráním, trpělivostí, křížem a
strastmi — proto lidé neslyší rádi slovo boží a hlas boží.
již při křtu sv. kněz dotekl se ucha každého z nás a řekl :
»Ephetac t. j. »otevři sel: aby se tím naznačilo, že ucho naše
má od nynějška otevřeno býti evangeliu Ježíše Krista. A od dnů
dětství sdě10vali nám rodiče a učitelé pravdy o Bohu, o našem
určení pro jeho službu a o našem vykoupení v Kristu ježíši.
Každodenně a zvláště v nedělích a svátcích zaznívají zvony
v ucho naše, aby nám připomínaly vtělení Syna božího a aby
nás volaly k službě Nejvyššího.
Ale i v přírodě mluví knám Bůh : rachotem hromu, hřmotem
bouřky, šumotem moře, hrčením pramene a zpěvem ptactva.
Ale jak zřídka posloucháme řádně jeho hlas, a jak málo vniká
v naše srdce a v život náš, co k nám mluví zjevením, ústy církve
sv. a přírodou!
Když jsme v nouzi, tu voláme, úpíme a prosíme, aby se
Bůh nad námi smiloval, své nebo nám naklonil a nám pomohl.
Ale nesmíme se diviti, když nás Bůh vždy nevyslyší, akdyž
na to myslí, že jsme v šťastných dnech také ho neslyšeli.
Moudrý Sirach praví: »K'do Boha miluje, bude vyslyšen.:
Proč? Protože ten, kdo Boha miluje, Boha také rád slyší a jeho
hlasu poslouchá.
jak nás však Bůh slyší? k tomu krásně žalmista praví:
>Nemá ten, který naše ucho stvořil, také sám slyšeti ?: Zajisté!
Všemohoucí, který náš sluch tak podivuhodné utvořil, že každý
zvuk a tón, byt sebe rozmanitější, slyšeti a k duchu našemu při
nésti může, zajisté i nás uslyší, když k němu volati budeme.
Ale nezapomínejme na to, co jsem právě řekl: Bůh nás
vyslyší, když také jeho hlas slyšíme. Proto platí na věky slovo
Písma sv.: »Když jeho hlas slyšíte, nezatvrzujte srdcí svých !:
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II.
„!=

]eště podivuhodnějši nežli náš sluch jest naše řeč. Bůh řekl,
a stalo se všechno. A jen jednomu tvoru vdechl duši podle obrazu
svého, člověku, a proto dovede jen on mluviti.

A jak podivuhodná jest! Jazyk můj pohybuje se vzduchem;
povstává zvuk, tento zvuk stává se slovem a doráží v lehkých
vzduchových záchvěvech v sluch našeho bližního. A nyní jest
spojeni zařízeno, i mohu všechny své myšlenky a pocity jiným
sděliti.
Mohu v něm hněv, lásku, bázeň, smích, pláč vzbuditi, mohu
ho k novým myšlenkám povzbuditi, které zase dále sděluje.
Mohu svého bližního slovem potěšiti, nadchnouti, rozohniti,
mohu ho však také o víru, náboženství a mravnost přivésti.
Slovo jest hroznou silou v moci člověka, v dobrém i zlém,
v budování i ničení.
Sv. apoštol Jakub píše: »jazyk jest sice malý úd, avšak ve
liké věci provozuje. Aj jak malý oheň, a jak veliký les zapálí.
I jazyk jest oheň, veškerost nepravosti . . . . Všeliké přirození
hovad . . . bývá zkroceno . . , ale jazyka žádný člověk zkrotiti
nemůže, ont jest nepokojné zlo, pln jedu smrtelného. ]ím dobro
řečíme Bohu a Otci, a jím zlořečíme lidem, kteří ku podobenství
božímu učinění jsou. Z jedněch úst pochází dobrořečení i zloře
čení. Nemá to tak býti, bratří moji.c
Již ve Starém Zákoně shledáváme podobné výroky. Zde se
jazyk nazývá metlou, poraňujícím šípem, mečem.
To jest právě naším neštěstím, že s největšími dary božími
co nejnevděčněji zacházíme. Rozum, kterýnám dánjest, abychom
Boha ve stvoření poznávali, užívají lidé, aby Boha popírali, a řeči
kterou jim propůjčil, užívají nikoli dle jeho vůle a k jeho cti a
chvále, nýbrž dle libosti svého zkaženého srdce.
Místo bychom jí Bohu dobrořečili a jiným sdělili, co v nás
jest pravdy a lásky, zneužíváme ji ke kletbě a rouhání, ke lži a
mamu, k hádce a pohoršení, k reptání proti Bohu.
Místo bychom ji jazykem své bližní povzbuzovali, potěšo
vali, napomínali, prosili, používáme jí, abychom jiné pomlouvali,
snižovali a pohoršovali.
.
Ale ne marně praví se v Knize přísloví: »Zivot a smrt jsou
v rukou jazykac — též věčný života věčná smrt; nebot jedněm
v den soudný jazyk se ponechá, aby Boha věčně chválili, druhým
k nářku a kvílení v zevnitřní temnosti.
To nám praví sám božský Spasitel slovy: »Lidě budou
v den soudu skládati účet z každého marného slova, které pro
mluvili. Nebot ze svých slov budeš ospravedlněn, a ze svých slov

budeš zatracen.:

Když tedy řeč rozhoduje, měli bychom se snažiti mluviti
správně, jak se praví o hluchoněmém v dnešním evangeliu.
Ale to jest právě těžké. I moudrý Sirach táže se: »Kde
ješt člověk, který nikdy nechybil jazykem svýmřc
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Proto také Písmo svaté chválí člověka, který vždy správně
mluví. V Knize přísloví psáno jest: »Vyvoleným stříbrem jest
jazyk spravedlivého.:
A sv. apoštol Jakub píše: »Ve mnohém klesáme všichni;
jestliže kdo v slovu neklesá, tent jest muž dokonalým
Jazykem klesáme „všichni, i ti, kteří se počítají ke sprave
dlivým a kteří jsou horliví v modlitbě, ve službě boží a v přijí—
mání sv. svátostí
Ale právě ti necht uváží, že hříchy jazyku je o odměnu
připravují. Neboť jmenovaný apoštol píše také: »Zdá-li pak se
komu, že jest nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka svého, ale
svodí srdce své, toho marné jest náboženství.:
Závěr. Nejmilejší! Kolik neštěstí se každý den mezi námi
a

každou hodinu nadělá, ——kolik hádek a svárů, nená—
visti a nepřátelství naseje, kolik škody na cti a statku způsobuje
— zneužíváním jazyka a řeči!
Kolik zloby, závisti a lži jde denně přes naše ústa ve světě

a společnosti!
Odkud přichází toto zlo? Odtud, že neumíme mlčeti a býti
o samotě. Naše samoláska a zloba srdce našeho musí mluviti
a odpor náš proti samotě hledá společnost a chce mluviti a
tlachati.
jak klidně a šťastně žije člověk, který málo mluví, správně
mluví a jazyk svůj krotiti umí.
Proto vezměme si k srdci vždy Slovo sv. apoštola Petra:
»kdo život svůj miluje a pokojné dny viděti chce, necht uchrání
jazyk svůj před zlým.a_Amen.
Dle Ham-jakou

9217:Ne;). 70.1: Holý, O. Praem.

Neděle XII.po svatém Duchu.
Prozřetelnosti boží nijak neodpírá, že někteří _zjevníhříšníci
statky pozemskými jsou obdařeni & šťastný zivot vedou.
Dobře všecky věci učinil!
Mar. 7, 37.

Vraťme se, nejmilejší, ještě k tomu, co jsme poslední neděle
slyšeli. Navázavše na slova »Dobře všecky věci učinil!<, která
nadšeně provolával zástup při uzdravení hluchoněmého, přesvěd
čili jsme se, že o celém životě Páně lze říci: »Dobře všecky věci
učinillc Ale těch slov lze právem užíti i o prozřetelnosti božské.
o péči, kterou Bůh nejvýš moudrý celý svět zachovává a spravuje.
Za našich dob však lidé všecko posuzují, ba i na svaté vlastnosti
nejvyššího Boha sahati se odvažují. Vyslechli jsme námitku, kterou
s Bohem nespokojení smělci církvi katolické činí. Proč Bůh do
pouští, aby hříchy se dály? Dokázali jsme, že s prozřetelností
boží úplně se snáší, páchají-li někteří lidé hříchy. Bůh hříchy do
pouští, protože nechce člověka zbaviti svobody, ale chce, aby mu
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od bytostí svobodných a nikoliv od nevolných Otroků slouženo
bylo. Bůh dopouští hříchy, protože dovede i následky hříchů
obraceti v dobré. Jest podoben lékaři, který i tehdy umí uplat—
niti svou dovednost, zaviní-li nemocný svou neposlušností zhoršení
své nemoci.
I dnes obratme svoji pozornost k prozřetelnosti boží a všim
něme si ještě jiné námitky: Proě Bůh některým zjevným křís
nz'kům zde na světě mnoho dobré/zoprokazuje, štěstím, statky po
zemskými, jako jest na př. zdraví neb bohatství, je zahrnuje, zatím
co člověk spravedlivý leckdy mnoho a trpce v bídě a chudobě.
v nemoci a soužení zkoušeti musí? To přece není jednání důstojné
Boha nejvýš moudrého a nejvýš spravedlivého!
Rozmilí v Kristul Opět vás napomínám, nelekejte se tak
smělých slov! S počátku snad někoho řeč taková zarazí, leckdo
snad,»kdyby nepřemýšlel, s ní by i souhlasil, ale až ukončíme dnešní
úvahu, mnohý z vás v duchu pokloní se svrchované prozřetelností
boží, poděkuje Pánu Bohu za to, že na něj leccos obtížného a
trpkého sesílá, a řekne si se sv, Pavlem: »Milujícím Boha všecky
věci napomáhají k dobrémulc Rím. 8, 28.
Předmětem dnešní úvahy naší tedy jest:
Prozřetelnosti boží nijak neodpz'rá, že někteří zřejmž hříšníci
statky pozemskými jsou obdařeni (: šťastný život vedou.

Pojednání.
I.

Především nezapomínejme, že žádný hříšník není a nemůže
óýtz' opravdu šťastným a blaženým. K úplné blaženosti člověka
vyžaduje se vnitřní spokojenost, té však nenalezneme u žádného
hříšníka. »Nentť pokoje bezbožným, praví Pán Bůhlc Is. 57, 12.
Co svět podává, jest »žádost těla, žádost očí a pýcha života-,
I. Jan. 2, 16, a to vše, jak tisíciletá zkušenost učí, nemůže člověka
upokojiti. Jenom tehdy jest opravdu člověk šťasten, je-li jeho srdce
čisto; vnitřní klid a blaženost jsou ovocem, které roste jen na
stromě křesťanských ctností. Proto Spasitel řekl apoštolům: »Pokoj
zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já dá
vám vám !. Jan 14, 27. Proto všecky zval, aby plnili sv. zákon
jeho: »Vezmětě jho mé na sebe, a učte se ode mne. neboť jsem
tichý a pokorný srdcem; a naleznete odpočinutí duším svým. ji'/zo
me' zajisté jest sladke'J Mat. 11, 29—30.
Kdyby tedy někdo v bohatství a rozkoších třeba i tonul —
nedomnívejte se, že už proto jest šťasten. ineučl nás denní zku
šenost, že právě mezi boháči tohoto světa jest nejvíce lidí nespo
kojených, kteří ani nevědí, jak by nudu a dlouhou chvíli svou
ukrátili, kteří z hříchu do hříchu upadají, jichž život jest řetězem
z nepravostí složeným? Nepoučují nás nedávné zprávy z německé
říše, že v kruzích bohačů tohoto světa panuje zhusta mravní hni
loba? Což může stav bídného otroka hříchu činiti někoho štast
ným a spokojeným? Je tento stav závidění hodným?

—646 _
Vedle toho štěstí jest velice vratke'. Nebylo svého času obá—
vanější osoby nad Napoleona I. Podíváme-li se na mapu Evropy
z r. 1812, vidíme, že jen 5 států, totiž Anglie, Švédsko, Rusko,
Turecko a Portugalsko na něm závislo nebylo. Ostatní státy ve
směs bud přímo na něm závisely aneb — byvše k tomu bodáky
donuceny — s ním ve spojení byly. A. hlel Ptišel r. 1813 a s ním
bitva u Lipska, rok 1815 přinesl bitvu u Waterloo — a tvářnost
Evropy se vůčihledě změnila. Mocný vládce poražen, sesazen, zajat
a jako vězeň na pustý ostrov sv. Heleny zavezen a tam střežen.
Kdykoliv o jeho smutném osudu přemítám, napadají mi slova
žalmu 36, 35—36: »Viděl jsem bezbožníka velmi vyvýšeného a
pozdviženého jako cedry libánské. A šel jsem tudy -— a hle již
nebylo ho: a hledal jsem ho, a není již nalezeno místo jehok
Pravdu má básník český Adolf Heyduk přirovnává-li. štěstí k ne
stálé, těkající, obletující mušce aneb k světélku, které nás lestně
zavede, ženeme-li se za ním.
II.

Zahrnuje-li však Bůh hříšníky skutečnými dobrodiními, po
dává tím celému světu, zvláště ale hříšníku samému, důkaz ne
smírné _rve'dobroty. Což nepraví katechismus: »Bůh jest nejvýš
dobrotivý, to znamená, Bůh miluje všecky tvory, zvláště ale nás
lidi?: Bůh nečiní rozdílu mezi člověkem dobrým a zlým, mezi
spravedlivým a hříšníkem. Zla samého ovšem nenávidí, hříchu a
nepravosti milovati nemůže, ale člověku i hříšnému i zlému dobře
činiti nepřestává. Vždyť přece božský Mistr náš sám řekl, že
»Bůh slunci svému vycházeti velí na dobré i na zlé. a déšť dává
na spravedlivé i nespravedlivé.:
Mat. 5, 45. A právě touto do—
brotou chce pohnouti hříšníka, aby se obrátil. Laskavou domluvou
dá se spíše dítě získati, než přísným trestem. My lidé jsme jako
nerozumné děti. Proto s námi Bůh rovněž tak zachází a jako nej
výš dobrotivý-Otec neposlušné děti své k sobě volá dobrodiními.
Nesčíslněkráte svoji dobrotu dokázal v dějinách vyvoleného
národa. Provázel ho svou přítomností při východu z Egypta, bo
joval za něj v sloupu oblakovém, sytil ho mannou na poušti. zá
zračně vyvedl mu vodu ze skály, uzdravoval mocně ty, kdož je
dovatými hady uštknutí byli, sliboval hojnost svého požehnání,
jen aby jej sobě získal. Často volal lid ten k sobě a ukazoval na
dobrodiní, která mu prokázal, jen aby jej k lítosti a k polepšení
povzbudil. »Co jest, ježto jsem ještě učiniti měl vinici mé, a ne
učinil jsem?: tak tázal se svého lidu ústy proroka Isaiáše 5, 4.
Proto sv. Anselm krásně napsal: »Trestáš-li, ó Pane, hříšníky,
jednáš spravedlivě, protože za své hříchy zaslouží trestu; šetříš-li
jich však, jest to jen projev tve' nestihle' dobrota/!t
III.

Nezapomínejme, že vlastní dobou odplaty není tento život
pozemský, nýbrž život posmrtný. Otec, který ani dobrotou a la
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skavostí, ani přísností a trestem syna svého od zlého odvrátiti ne
může, ponechává ho úplně sobě samému, nestará se o něj, ale
v poslední vůli své, v závěti na něj nepamatuje, vydědí ho. A po—
dobněi Bůh činí: ponechává hříšníka, aby činil, co chce, ale
v poslední den oslaví nad ním svou spravedlnost, připravený podíl
věčné blaženosti mu odepře a z království nebeského jej vydědí.
Proto praví Písmo sv., že mnozí hříšníci Avedou v dobrých vě
cech dny své a v okamžení sestupují do hrobuc, t. j. do pekla.
job. 21, 13. Zde na světě halí se v nach a purpur slávy — po
smrti upadnou do věčné hanby. Zde 'oplývají bohatstvím — na
onom světě budou úpěti v největší 'bídě. Zde vládnou mocí —
tam budou bezmocnými zavržencj. Zde užívají rozkoší všeho druhu
— tam bude jejich údělem oheň, který nehasne, červ, který ne
umírá. Zde se raduí — tam budou kvíliti. Zde jsou prvními —
tam budou posledními.
Jak vážně zní slovo božského Mistra, které jest dokladem
našeho tvrzení: »Běda vám, kteří jste nyní nasycení, nebo lačněti
budete! Běda vám, kteří se nyní smějete, nebo kvíliti a plakati
budetelc Luk. 6, 25. Ano, nejmilejší, co jsou všechna a třeba
i mnohá v hříšných rozkoších strávená léta v přirovnání k trestu
věčnému, jenž konce nemá? Zdánlivé štěstí bezbožných jest pří
činou věčného zatracení. »Štěstz'bezbožnýclzzahubí je !. Přísl. 1, 32.
Proto sv. Augustin přirovnává štěstí a blahobyt bezbožných
ke vnadidlu na udici nalíčenému. Ryba žene se po vnadidle ——
ale v hltavosti své polyká i udici a ta jest příčinou její zkázy.
A podobně světské rozkoše, štěstí a blahobyt, po nichž se svět
shání a v nichž bezbožní si libují, jsou jen příčinou zkázy mno
hých věřících. jiní spisovatelé církevní přirovnávají šťastné hříš
níky k zvířatům obětním, jež pohané vybranými potravinami
krmili, nejlepšími věnci krášlili, — ale potom s radostným křikem
na porážku, k obětování vedli. Mnozí lidé dopřávají svému tělu
jen toho nejvybranějšího, nejchutnějšího, co příroda skýtá, své
rozmazlené tělo ukládají na nádherném lůžku, odívají je v nej
jemnější roucha — ale za radostného křiku pekelníků bude jednou
tělo jejich odsouzeno k zkáze věčné. Jistě by leckterý hříšník
v ta místa nepřišel, jistě by se byl včas k Bohu obrátil, kdyby
stále nepil jen z poháru rozkoše, ale kdyby byl okusil iz kalichu
utrpení.
IV.

0 ža'dne'm člověku nemůže se říci, že by byl naprosto zlým,
zkaženým. Nějakou dobrou stránku každý přece má, něco dobrého
a bohumilého, byť i sebe méně, přece každý vykoná. Některý
člověk hněvivý, chlipný, nestřídmý jest třeba k chudým dobro
činným; některý lakomec modlí se a navštěvuje pilně služby boží;
některý pyšný a marnivý a snad i nevěřící čistotně žije. Sprave
dlnost boží žádá, aby i za to málo dobré, které konají, přiměřeně
odměněni byli. Ježto pro hříchy své věčně odměny dojíti nemohou,
odměňuje je Bůh již zde na světě a uvažujeme-li více o tom,
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vzpomínáme slov Spasitelových, která se na hříšnících v blaho
bytu žijících osvědčují: »Amen pravím vám, vzali již odplatu
svou/< Mat. 6, 5.
Achab, král israelský, nechal zabiti Nabotha, aby si jeho
vinici mohl přivlastniti. Prorok Eliáš oznámil Achabovi na rozkaz
boží, jaký trest ho stihne. Slyše to Achab, činil pokání, roztrhl
roucho své, přikryl žíní tělo své a postil se a spal na tvrdém
lůžku a chodil sklopiv hlavu. Iřekl Hospodin Eliášovil »Viděl—lis,
jak se ponížil Achab přede mnou? Protož, poněvadž se ponížil
Achab pro mne, neuvedu toho zlého za dnů jeho, ale za dnů
syna jeho uvedu to zlé na dům jeholc III. Král. 21, 27—29. Ka
jícnost Achabova byla tedy již zde odměněna tím, že zasloužený
trest byl odložen.
Odměňuje-li Pán Bůh některého člověka již na tomto světě,
uděluje-li mu zejména bohatství, nemáme mu toho záviděti, ale
spíše si vzpomenouti na slova božského Mistra našeho: »Běda
vám bohatým, neboť již nyní máte potěšení svélc Luk 6, 24.
Kdo by záviděl odsouzenci před popravou těch několik chutných
jídel, kterých si vyžádal a které obdržel? Nyní si ovšem na nich
pochutnává, ale poprava ho nemine! Jen nerozumný člověk mohl
by mu záviděti. A podobně věřící křesťan nezávidí hříšníkům,
tonou- li v blahobytu, přeje jim jejich rozkoše a zdánlivé štěstí.
Ba svatí vidouce hříšníky dobrodiními božími zasypané, děsíli se
o jejich věčnou budoucnost a tázali se, není-li jejich blahobyt
známkou věčného zavržení.
*

.

*

Nuže, nejmilejší, již asi dobře jste poznali, že neodporuje
prozřetelnosti boží, jsou-li někteří. hříšní lidé dobrodiními božími
zasypávání. Neboť jejich štěstí není ani pravé, ani stálé. — Do
brotou svou chce je přivésti Bůh k pokání a získati pro nebe.
— Tento život není vlastní dobou odplaty, ale teprve život po
smrtný a na tom nejvíce záleží. Dobré skutky, které hříšníci přece
také činí ve své hříšnosti, již nyní jsou odměňovány, aby sprave
dlnosti boží zadost učiněno bylo. —
Nereptejme tedy proti Pánu Balm, vidíme—liněkterého hříš
níka v blahobytu a sami v trápení se nacházíme. Dopouští-li Bůh
utrpení na nás, je to jistě známkou vyvolení. Buď nás již nyní
trestá — a lépe pro nás, aby nás trestal zde, než na věčnosti.
Anebo nás zkouší — a pak je to známkou jeho zvláštní lásky
k nám. Květinu, která v zahradě mocnářově stkvíti se má, nutno
ostříhávati, čistiti, zalévati, aby se hezky rozvíjeti mohla. I nám
jest leccos trpkého snésti, máme-li v zahradu nebeského krále
přesazení býti. Daří-li se nám dobře, stáváme se dlužníky Boha;
snášíme-li však trpělivě soužení, stává se Bůh naším dlužníkem,
nebot řekl: »Blahoslavení lkající, nebot oni potěšeni budoul<
Mat. 5, 5.
Sesílá-li tedy na tebe, křestane, Bůh něco protivného, ne
reptej, ponech svaté prozřetelnosti boží, aby učinila, jak se jí libí
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a děkuj za vše, co z ruky boží přijímáš, dle napomenutí sv. Pavla:
>Ze všeho díky čiňte, nebot tot jest vůle boží v Kristu Ježíši.: I.
Thes 5, 18. Amen.
R. S.

Neděle Xll. po sv. Duchu.
Církev v konání milosrdenství.
Onen krásný příklad o milosrdném Samaritánu jest před
mětem dnešního evangelia. Někteří z vykladačů Písma sv. praví,
že dle ústního podání se skutečně ten příběh o milosrdném Sa
maritánu stal, jiní praví, že Kristus Pán zde vpodobenství příklad
ku povzbuzení dal. At se má věc jakkoliv, jisto jest, že Kristus
Pán jej postavil za vzor a řekl: ty jdi a čiň'též: buď také milo
srdným jako byl milosrdnýrn Samaritán.
Tím milosrdným Samaritánem jest ]ežíš Kristus pro celý
svět. Samaritán se ujal oloupeného a pobodaného a Kristus Pán
jest všemu lidstvu milosrdným Samaritánem. Proto církev Páně
vždy působila v duchu milosrdného Samaritána a proto jedná dle
vůle Páně a hledí milosrdenstvím zmírniti, čím člověk člověku ubli
žuje. Proto jest pro svět nevyhnutelné, aby Duch Páně setrval
mezi lidstvem, nebo dokud Duch Páně jest aspoň v některých —
dotud jest také milosrdenství. Ale bez Krista Pána jest lidstvo
hejnem surovců, zlodějů a loupežníků. Kristus Pán, ten milosrdný
Samaritán, byl ukřižován. Kristus Pán žije v církvi své dále a
působí jako milosrdný Samaritán, ale církev asvětci její přijímali
od světa tentýž vděk jako Pán, Mistr a Bůh jejich ]ežíš Kristus
sám. V Kristu Pánu máme nejlepší důkaz lásky. Čiňme podobně,
není nám poručeno právě a zrovna tak, ale aspoň podobně apak
jsme křesťany.

Pojednání.
Byl jsem ve mnohých dobročinných ústavech jako jsou sirot
čince, nemocníce, útulny a prohlížel jsem je, ale všude jsem
shledal, že všecky ty dobročinné ústavy založila láska k ježíši
Kristu, křesťanské.milosrdenství. Bez toho by nebyly ani povstaly.
Byl jsem v jedné nemocnici, která se nazývá domem milo
srdenství, kde chudí nezhojitelní do smrti se dochovávají a jest jich
tam na 230 nezhojitelných, kterým posluhují sestry sv. Vincence,
které také na ně sežebrávají potřebné živobytí. Nad jednou po—
stelí takového nezhojitelného viděl jsem nápis, který jest podobný
dnešnímu evangeliu, znít: :: lásky k Bohu a bližnímu založil tuto
nadaci nejmenovaný.
.
To jest: toliko láska k Bohu a bližnímu jej vedla k tomu,
aby statku svého, který mu Bůh uštědřil, užil ku prospěchu bliž—
ního. Bez té lásky k Bohu a k bližnímu dovedl by také ty dva
tisíce zl. rozličným způsobem utratit, aniž by byl vzpomněl, že
má také dobře činiti těm, kterých se ruka boží dotýká. Tak
vidíme, že Kristus Pán činí milosrdenství i ted skrze věrné své_
Rádce duchovní.
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A celý ten dům milosrdenství vydržuje vlastně jen láska
k Bohu a bližnímu. Bez té byste marně se dovolávali milosrden
ství. Proto Duch Páně jest dobrodincem lidstva, nebo nahrazuje, co
namnoze nespravedlivě odepřeno bývá. Tato láska k Bohu uči—
nila ony veliké skutky milosrdenství k bližnímu, o jakých se mů
žete dočísti v životě svatých a zbožných lidí a v dějinách
církve svaté.
Povrhnutí láskou boží učinilo z lidí vrahy, lupiče a bídníky
druhu největšího. Proto dím, že Kristus Pán sv. vírou svou jest
milosrdný Samaritán světa.
Na př. abych vzorů několik předvedl: co pohnulo sv. Lud
víka Franc, aby postavil velkou nemocnici pro 2000 malomoc
nýchř Láska k Bohu, ]ežiši Kristu, tomuto milosrdnému Samari—
tánu světa; kdežto jiní, kteří vládnou třeba ještě většími pro
středky než sv. Ludvík Francouzský — neužívají tak bohulibě toho,
co jim Bůh svěřil. Vidíte důležitost lásky k Bohu? — Hraběnka
Sibylla Flanderská, sv. Alžběta Turínská, ošetřovaly malomocné
jako matka dítě své, a co myslíte, že je k tomu vedlo jiného, než
'ten milosrdný Samaritán ježíš Kristus? Sv. František Seraňnský
potkal malomocného v údolí Spoleto; malomocný spěchal kněmu
a chtěl mu nohy políbiti. »Ne, ne nohy: — pravil František —
»ale tvář,: objal jej a políbil jeho vředy—a Bůh uzdravil onoho
malomocného políbením Františka Seraf.
A kdybyste se ptali všech těch lidumilů katolické církve,
o kterých bohužel sami křesťané málo vědí —protože málo čtou
knihy životů sv. — kdybyste se jich ptali, proč tak krásně jed
nali — řekli by vám, že je ktomu vedla jen láska k Bohu a bez
té že by se nikdy neodhodlali k tak velkým skutkům lásky
k bližnímu.
Proto kdo pěstuje lásku boží k sobě a jiným, pěstí také
lásku k bližnímu a jest dobrodincem lidstva, kdo ji i jen dosti
málo zanedbává, jest lidí nepřítel nebo činí z lidí šelmy.
Vy jste snad neslyšeli nikdy o ]anovi z Mathy ani osvatém
Felixi z Valois a přece to byli mužové, kteří veliké skutky vy
konali pro blaho lidí. Byli živi v době válek tureckých. Vidouce,
jak smutný jest stav zajatých křesťanů mezi Turky, učinili řád
ku vykoupení křesťanů ze zajetí Turků a nejednou sami sebe
dali do zajetí, aby vyprostili otce některého, který měl živiti ještě
ženu a dítky. A kdybyste se jich zeptali, proč tak činili, pouká
zali by vám na svatý kříž, který byl jich čestným odznakem a
řekli: ten z nás učinil to, čím jsme, ten nás učil milovat1 Boha a
bližního.
Snad jste také nikdy neslyšeli o Petru Claverovi, který byl
1891 za sv. prohlášen, a přece ten muž vykonal daleko více než
mnohý, který napsal mnoho špatných knih. Ten svatý Petr Cl.
ujímal se utiskovaných černochů v Americe, poněvadž snimi lidé
bez Boha nakládali jako s dobytkem a proto Petr Claver stal se
jich apoštolem a dobrodincem do smrti a proč? Protože byl Je
žíšovým žákem — a kdybyste se ptali těch utiskovatelů černochů,
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proč s nimi tak nelidsky nakládají — řekli by vám: ale vždyt
jsou jako dobytek. Zde vidíte nejlépe. jak ]ežíš Kristus je milo
srdným Samaritánem dodnes, a kde není Kristus Pán se svou
Věrou a láskou, tam zůstává lupič a vrah. jako ]ežíš Kristus učinil
Věrou sv. Petra Cl. dobrodincem, tak se utiskovatelé oni stali
proto tak zvrhlými, že nebylo v nich lásky k Bohu.
Aneb o sv. Vincenci z Paula jste mohli slyšeti, co konal —
rovněž o sv. Karlu Borr. — a tažte se jich, co je vedlo ktakým
skutkům a řekli by vám: nás vedl Ježíš Kristus a bez něho byli
bychom jen praobyčejnými aneb snad špatnými lidmi. Tak dím
opět: zůstává ježíš Kristus milosrdným Samaritánem a kdo se jej
vzdaluje, stává se divochem.
Tažme se, kolik milosrdenství prokázali všichni ti dohro
mady, kteří se honosí stálým pokrokem, osvětou a »altruismemc,
jenž jest zpotvořené slovo z latinského »milovati jeden druhého-.
Co všichni ti altruisti vykonali? Když začal Luther »opravovat
víruu, bylo to znát na skutcích. On sám to doznal, řka, že za
staré víry pršely almužny a zbožná nadání, kdežto pod »evangeliemc,
jak nazýval své bludy: nikdo nechce nic dáti a žije jako němá
tvář. My máme mnoho, ba skoro samé oprávce náboženství a
církve, ale jest to také znáti na skutcích Milosrdenství koná jen
církev katolická se svými věrnými.
Podívejte se na sv. jana, řečeného z Boha. On slouží ve
vojsku — slouží i ve dvoře ale nečiní nic zvláště dobrého. Tu
však slyší kázání Jana Avily, milost boží dotkne se ho — on po
číná život nový, zasvěcený Bohu a bližnímu, staví špitály a v nich
ošetřuje nemocné a stane se zakladatelem řádu milosrdných bratří,
kteří jedině v Evropě založili 994 nemocnic, kdež mají na 9000
postelí. na nichž činí službu samaritánskou.
ím se to stalo? Mi
lostí Kristovou — bez ní, bez milosrdného 'Samaritána — byl
by zůstal dále jen povrchním člověkem.
Však mi snad řekne v srdci někdo: tedy bych měl také jíti
sloužiti nemocným? To není jedinký snad způsob, nebo Kristus
Pán nepravil, čiň jen tak, nýbrž čiň podobně, což pochopitelněj
ším se stává, když použijeme slov Písma: čiň ty tak, jak sám
chceš, by tobě činili: »co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jimc, a tu
jest způsobů velmi mnoho, které každý z vás i ten nejposlednější
oráč a služka konati může: co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň
ty jim, a co chceš, aby ti činili, čiň také ty jim. A nyní rozvažte,
kolik tu jest podobných způsobů. kde člověk může činiti samari
tánskou službu. Ty nemáš rád, když jinde tvé domýšlené chyby
přetřásají — co z toho jde jiného, než nečiň tyjiny'm, co rád sám
nemáš a tehdy jsi vykonal dobrý skutek. Aneb nemáš rád, když
tvá čest a dobré jméno jest napadána a nikdo se tě nezastane—
tedy zastaň se. ty napadené cti bližního a máš zásluhu před Bo
hem. Není ti milo, když jiní každý tvůj skutek v horšl stránku
vykládají — tedy ani ty jiných skutky v horší neVykládej. Ty
chceš, aby ti jiní dali čest patřičnou — a mrzí tě snad, když tě
někdo zneuctí, dej tedy také ty jinému čestapak miluješ bližního
*
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jako sebe samého, a plníš ono veliké přikázání. které obsahuje
celý zákon. Snad může říci někdo, nesnesu obsluhu nemocných,
jako Jan z Boha, aneb nemám tolika odvahy, jako jan z Mathy,
nemám tolik příležitosti, jako Petr Cl., ato vše může býti pravda,
ale nemůže nikdo říci: já nemohu k mému sousedu se uctivě
zachovat, aneb nemůže říci: já ho musím pomlouvat.
Nemáš rád, aby se ti posmívali v neštěstí, ale aby s tebou
soustrast měli, tedy to činiti můžeš a plníš ono veliké přikázání.
Vůbec člověka neti'ží tak velmi veliká nějaká soužení, kříže, ne
moci, ale právě malicherné věci nepříjemné, které činí soused
sousedu a přítel příteli — ty jsou to, které člověku kalí život a
ztrpčují a proto jest ono přikázání boží tak důležité a Kristus
Pán jest Samaritánem všeho lidstva, že poroučí činiti bližnímu jen
to, co ty sám chceš, aby jiní činili tobě. A ten, kdo pomáhá
utvrzovati v lidstvu tento zákon Páně — jest dobrodincem jeho.
Proto církev sv. má býti milovanou matkou všech, nebo odcho
vává takové duše, které hrdinně milují Boba i bližního.
Přičiňujte se i vy ve svých domácích utvrzovati víru v Je
žíše Krista, nebo tak z nich vychováte lidi dobré — křesťany.
Amen.

F. V.

Neděle Xlll. po sv. Duchu.
O nevděčnosti k Bohu.
>Není nalezen, jenž by se navrátil a
a vzdal chválu Bohu.: Luk. 17. 18.

(Nevděčnostk Bohu.) Přirozenou srdci lidskému

věcí jest to,

když milujeme toho, kdo veliké dobrodiní prokázal nám a když
tuto lásku dokazujeme vděčností. Nepokažené srdce se samo
sebou ku vděčnosti nese. Již to nedospělé dítko důvěrně tiskne
se k otcovskému a mateřskému srdci, neboť ví, jak mnoho bla
hého od nich okouši. Byl-li kdo z nebezpečí vysvobozen, veli
kého neštěstí ochráněn, s jakou vroucností hledí pak na svého
ochránce, jak často vzpomíná svého dobrodincel jen pyšný na
dutec nechce míti žádných dobrodinců an se nechce ponížiti, aby
děkoval, jen lhostejný nevděčník sahá po daru a neděkuje za něj.
Jestliže pak již lidem za pomoc a dary jejich děkujeme a k této
vděčnosti srdcem svým takřka nuceni býváme, tu zdá se, že ne
vděčnost k Bohu, tomuto největšímu dobrodinci našemu, jest něco
nemožného a neslýchaného. Pravím, že zdá se to býti věcí ne
slýchanou a nemožnou, aby někdo nevděčným byl k Bohu, aby
neděkoval tomu, od něhož všecek jest a všecko má. Veliká jest
péče otce a láska mateřská, ale to všecko není ani stínem lásky
boží k nám! Mnoho dobrého prokazují rodičové dítkám svým a
jsou-li dítky rodičům svým za to nevděčny, je to ohavností ve
“likou — ale všecko to, co rodičové dáti mohou dětem svým, není
ničím proti tomu, co máme od Boha. Podle toho je tedy ne
vděčnost k Bohu ohavnosti černou, ano takřka nemožnou! Apřece

—653-—
jest to nejen možnou, ale bohužel i skutečnou věcí, že veliký je
počet lidí, kteří podobají se těm devíti nevděčníkům, o nichž
čteme v evangeliu dnešním? Na těch vidíme, jak rychle člověk se
mění, jakou krátkou mívá pro všecka dobrodiní pamět, jak ne
vděčným býti dovede. Deset malomocných bídáků volá o pomoc,
Kristus Pán smiloval se nad nimi, očistil je z nezhojitelné hrozné
nemoci — a hle, devět z nich v okamžiku zapomnělo na svého
dobrodince. Nic jinak to není až posud, nejmilejší! ]e-li kdo ne
mocen, potká-li ho těžké neštěstí, utíká se ovšem k Bohu a prosí
o pomoc, ale sotva vyslyšel Bůh prosby jeho — již opět zapo
míná na Boha a zanedbává modlitbu a hřeší dále — to je ne
vděčné, nepřirozené! Koho z nás to nebolí, když si nás ani ne
všímá ten, kterému mnoho dobrého jsme prokázali, kdo by to
nevěděl, že nevděčnost rmoutí a bolí nás nejvíce, že nevděčnost
je hanebnou nepravostí? A přece nezakouší nikdo z nás tolik ne
vděčnosti, nikdo z nás nemá tolik nevšímavých a studených ne
vděčníků jako svrchovaný dobrodinec náš, Pán života našeho
ismrtí naší — Bůh! O to je smutno — a přece pravda Kéž
bychom aspoň my nepatřili do “počtu oněch devíti nevděčníků,
nýbrž následovali příkladu zbožného vděčného Samaritána! Proto
budeme uvažovati:
Odkud lidská nevděčnost „%Bohu pochází?

Pojednání.
I.

(Dobrodiní boží jsou nesčetná.) K otázce této odpovídám: Bůh
nám prokazuje příliš mnoho dobrého —- proto si toho namnoze
nevšímáme.
Štědrá ruka otce nebeského je ustavičně otevřena, bez pře
stání vylévá na nás darů svých, ale právě proto si toho často
nevšímáme domnívajíce se, že jinak ani býti nemůže. Či nejsou.
abych jen něčeho se dotkl, naše oči a všecky smysly naše pře

velikým dobrodiním? Není náš život a každé dechnutí darem
božím? A jak často děkovali jsme již za to? Teprve když
slepec k našim dveřím vrávorá, vzpomeneme, co je zrak, teprv
když nás nemoc na traplivé lože uvrhne, cítíme, ' co je zdraví,
pak teprv poznáváme, co jsou zdravé _údy, když rukou neb
nohou po nějaký čas užívati nemůžeme. Cím více požehnanějších
po sobě žní, čím větší úroda na všem, tím méně lidé na to pa
matují, aby Bohu díky vzdali. Jestliže ale Hospodin jeden ne
ůrodný rok dopustí, tu teprve vidíme, jakých díků hodna jest
žeň požehnaná, pak teprve učíme se vážiti si darů božích. Nebo
kdy že voláme vroucněji k nebesům? Snad kdy všeho dosti máme.?
snad kdy se nám všecko podle vůle daří? Na to odpovídá již staré
přísloví: Bída je člověka nejlepší mistr, nouze ho teprve naučí
modlit. Kdo vždy bývá zdráv, proč tak_zřídka děkuje na modlit
bách Bohu za své zdraví? Poněvadž ani neví, co jest nemoc. Proč
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neděkuje mnohý boháč za chléb vezdejší? Poněvadž nezkusil ještě,
co jest hlad a nouze.
(Proto nám zevšednčla_) Proč je mezi námi tak veliký

počet

lidí, kteří slují křesťany, katolíky, dle skutečnosti jsou ale po—
hané, zanedbávajíce chrám, sv. svátosti, služby boží? Poněvadž
je u nás chrám vedle chrámu, poněvadž u nás často a všude
služby boží se konají. Podívejme se na venkov, zvláště do hor,
kde jsou osady několik hodin vzdálené od chrámu, proč váží si
ti horalé chrámu, proč za celý svět by nezanedbali v neděli a ve
svátek oběť mše sv. a slovo boží a i v zimě, nepohodě, v noci
podnikají dalekou, obtížnou, nebezpečnou cestu do kostela? Po
něvadž jest jim chrám vzdálený, vzácný, poněvadž služby boží
v celé širé krajině koná pouze jediný kněz. A když ti venkované
přicházejí do velikého města a vidí, mnoho-li chrámů zde je, je
jichžto brány skoro celý týden otevřeny jsou a v nichž neustále
služby boží slavně a důstojně se konají a na slovo boží často
hlásá, tu vzdychne si mnohý z nich, jaké to štěstí pro obyvatele
takového města, že mohou často spěchati do chrámu obcovati
službám božím, slyšeti kázání, ubožák neví to, že právě ti mnozí
chrámové, ty časté služby boží jsou příčinou toho, že nikde není
tolik vlažnýcb, lhostejných zpohanštělých křesťanů jako ve ve
likém městě, že právě proto mnohý měšták, ačkoli má do
chrámu jenom přes ulici, do chrámu celý rok ani nezabloudí,
slovo boží celý rok ani neslyší. Proč umírá u nás poměrně dosti
lidí bez sv. svátostí, bez zaopatření? Poněvadž mají kněze na blízku
— ó jak by si toho vážili ti krajané naši za mořem, když sti
ženi jsou těžkou nemocí, kdyby měli na blízku kněze, který by
jim mohl přisluhovati sv. svátostmil Ano tak jest to, nejmilejší!
Člověk naučí se vážiti si chrámu, slova božího, služeb božích, sv.
svátostí teprve tenkráte, kdy do chrámu má daleko, když nikoho
není, kdo by slovo boží hlásal a svatými svátostmi přisluhoval.
Bůh nám prokazuje největší dobrodiní tím, že dává nám v míře
přehojně příležitosti, abychom víru sv. naučili se znáti a milovati,
ji vyznávati i dle ní živi býti, že dává nám ustavičně příležitost
v svátosti sv. pokání se sebe smýti své hříchy, smířiti se s ním a
ku stolu Páně přistupovati a právě proto, že Bůh těchto dobro
diní příliš mnoho nám poskytuje, nevšímají si jich mnozí, jsou
za ně nevděčni. Jaká to hrubá převrácenost, jaká škaredá ne
pravost.
(Trest nevděčnosti.) Tu mně připadá na mysl slovo Krista
Ježíše, jenž k zatvrzelému a nevděčnému pokolení fariseův pravil,
že království boží bude odňato od nich a dáno bude cizím t. j.
pohanům. Ano. nejmilejší! Zdá se, že i o nás to platí, že krá
lovství boží odňato bude od nás, poněvadž velmi mnozí nedo—
vedou si ho vážiti a pohrdají jím a dáno bude jiným — víra sv.
hyne v srdcích mnohých u nás, do rodin a obcí našich stěhuje
se místo víry v Krista ježlše staré pohanství, za to ale vzmáhá
se a kvete víra sv. mezi pohany v krajích zámořských. Ano, zdá
se, že prozřetelnost boží přivésti nás chce k tomu, aby lidé po—
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znali, co bude z nich bez Krista, jaká spousta nemravnosti, ne
vázanosti, spustlosti a bídy rozplyne se mezi nimi. Až chrámy
naše spustnou, za to ale káznice a trestnice se vždy víc a více
naplňovati budou, až slovo boží umlkne, za to ale slovo nevěry,
bezbožectví a spustlosti mravní zníti bude všudy — pak teprve
poznají snad lidé dobrodiní sv. víry, pak teprve naučí se ho vá
žiti si a vděčni býti za ně — dříve se to sotva stane, nebo lidé
váží si něčeho obyčejně teprve tehdáž, když to byli ztratili, lidé
bývají k Bohu nejvíce nevděčnými právě tenkráte, když jim pro
kazuje nejvíce dobrodiní.
(Buďme Bohu vděčni.) O varujte se, nejmilejší, takové nevděč

nosti k Bohu, rozjímejte často, jak by vám bylo, kdybyste ten
neb onen potřebný dar neměli, kdybyste do mnohého neštěstí,
do něhož nemálo jiných upadlo, také uvrženi byli a vzdávejte
Bohu díky za vše, co máte. První naše myšlenka při ranním pro
citnutí budiž díkůčinění Bohu za to, že ochránil vás i majetku
vašeho za doby noční, v níž mnozí pomřeli či požárem aneb lu—
pem statku svého zbaveni byli. Jsi-li zdráv a veselé mysli, pa
matuj na přestálé hodiny bolestné a naučíš se vděčným býti stvo
řiteli svému. Každý odpočinek v tiché noci, každé podaření práce
své, každé potěšení v přátelské rozmluvě, každé poznání některé
pravdy, každý moudrý nápad, každou modlitbu, každou návštěvu
chrámu, každé poslechnutí slova božího — to všecko si počítej
za dobrodiní, jež bez tvých zásluh Bůh ti poskytl a vroucně mu
za to děkuj.
Apoštol Páně praví: »Buďto že jíte neb pijete neb cokoli
jiného konáte, všecko čiňte ku cti a slávě boží.: Kor. I. 10, 31.
Proto s opovržením hledí dobrý člověk na devět Kristem Pánem
uzdravených nevděčníků, potěšení ale béře z příkladu vděčného
Samaritána. Nebo jak sv. Jakub píše: »Každý dobrý dar shůry
přichází od Otce světel.< Čím více tedy dostává se nám od Boha darů,
tím vděčnějšími se jemu prokazujme a nedopouštějme se oné
hříšné převráceuosti mnohých lidí, kteří, čím více dobrého zá
kouší, tím méně na díkůčinění vzpomínají. Kdo však s dobro
diním, kteréhož se stal účastným, spokojen nebude, sotva v sobě
vyvine city vděčnosti — a to jest to druhé úskalí, na kterémž
se naše povinná vděčnost k Bohu často rozráží.
Il.

(Nenasytnost příčinou nevděčnosti.) Nebo když Bůh k nám ště

drým se prokazuje, jsou mnozí lidé nenasytní — čím více mají,
tím více jsou nespokojenější. Tato lidská nenasytnost jest druhý
pramen, z něhož nevděčnost k Bohu pochází.
Lidé říkají: Hojnou ovšem jsme měli žeň, ale větší ještě
jsme si přáli a čekali; jsemt sice zdráv, ale musím se pořád báti,
že se roznemohu, něco se mi povedlo, ale daleko ieště to není tolik,
čeho potřebuji. Takovou řeč vedou mnozí: Čím více jim Bůh
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dává, tím jsou nenasytnější, tím více žádají a místo co by za dary
obdržené Bohu děkovali, reptají,
] řekněte nejmilejší sami! nečiní li se takto člověk sám ne—
hodným všech budoucích a větších dobrodiní božíchPAn mu Bůh
podává mnohou milost, svéhlavý člověk právě něco jiného chce,
všemohoucí Pán žehná hojně, neuznalý nevděčník chce však ještě
více. Proč medle takto odstrkujeme požehnání boží od sebe?
(Proč se nesplní každé přání) Mnohý člověk sinaříká, že prý neví,

kudy to, že Bůh jiným žehnaje, naň zcela jako zapomíná; pozo—
rujeme- li však jeho život, poznáme. že on sám vinen. Spí li, když
jiný spoří — jak mu pak může žehnati Bůh? má ho snad ve
svých navyklostech ještě utvrzovati? Pro něho je nedostatek
pravým dobrodiním, jelikož ho má přivéstina dobrou cestu. Mnohý
zase považuje se za nešťastného, poněvadž Bůh každou jeho po
šetilou žádost nesplňuje, on žádá. však takových věcí, že. by jej
nic horšího nemohlo potkati. než kdyby Hospodin vyslyšel prosbu
j.eho Jiný opět nehledě na to, co již obdržel, pořád jen na to
pohlíží, čeho se mu ještě nedostává, deset splněných žádo-tí maje,
již o jedenáctou se stará a ta mu nedovoluje, aby na oněch deset
vzpomněl a Bohu děkoval. Všickni tito lidé nenasytností svou
se zavádějí k nevděčnosti proti Bohu. Mojžíš vysvobodil židy
z otroctví egyptského a na svobodu je vyvedl. Byli za to vděčni?
Malou dobu, brzo ale reptali hůře nežli dříve. ó nejmilejší!
budtež pamětlivi všeho toho, co dobrého obdrželi jste již ze štědré
ruky Páně, rozjímejte o tom všem, co seslal na vás posud Pán
a zajisté že najdete, jak mnohem více jste zakusili dobrého, než
zlého od mládí svého až do nynějšího věku svého, dojista se
toho domyslíte, jak mnohou radost nechal Bůh na cestě života
vašeho růsti a jedna.-li uvadla, rozkvetla vám často mnohem
větší. jen nenasycenec nenalézá místa k díkům v srdci svém, jsa
ustavičně'prudkými žádostmi hnán, jen on neuznává a nevelebí
dobrotu dárce nebeského, otce tvorů veškerých.
(Závěr.) (5 hleďme se, nejmilejší, vyhnouti oběma těmto
vadám, o kterých jsme nyní rozjímali! Ani tím, že nám Bůh
přemnoho dobrého prokazuje, ani tím, že srdce lidské nikdy syto
nebývá, nedejme se zavésti k nevděčnosti proti Bohu. Pamatujme
na to, že kdyby nám spravedlivý Bůh dle hříchů našich spláceti
chtěl, my teprve dokonale poznali bychom, jak nehodni jsme
všech jeho milostivých darů. A proto podle slov sv. Bernarda
pokořujme se pod mocnou rukou boží a hleďme vzdáleni býti
od nevděku, abychom získali sobě milost Boha našeho a stali se
hodnými darův jeho, aniž pak vděčnými se prokazujme slovem
nebo jazykem toliko, nýbrž skutkem a v pravdě: za to, že nám
dal život časný, hleďme užívati ho tak, bychom dosáhli jím ži
vota věčného, za to, že nás povolal do církve své na zemi, hleclme=
abychom věrou — láskou a ctností došli do církve vítězné, zato,
že nám dal duši nesmrtelnou, ozdobujme ji leskem milosti boží a
uslechtilých ctností, abychom dosáhli nesmrtelného požívání ra—
dostí v království jeho věčném. Amen.
f František Ekert.
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Na slavnost andělů strážných.
Dobrodiní andělů strážných.
»Aj, já pošlu anděla svého, který by
šel před tebou a ostříhal tebe.c
Mojž 23, 20.

Dnešního dne slavi církev sv. památku andělů strážných,
svátek to onoho nesmírného množství duchů nebeských, které
Bůh sobě k oslavě a obsluze stvořiti ráčil. Když Bůh za dnů
stvoření zemi rozličnými zvířaty, povětří ptactvem, moře rybami,
itu hlubokou propast podivným zeměplazem naplnil -—-když
tedy zemi "obyvateli naplnil, chtěl také, aby i okrsek nebeský oby—
vatelstvo měl, obyvatelstvo ale takové, které by vynikalo nade
vše stvoření na zemi. Stvořil Bůh anděly a dal jim svobodnou
vůli, dal jim dokonalý rozum, sprostil je obtížného těla lidského,
aby jako neviditelní duchové v nebesích na věky se radovali.
Ai nás, nejmilejší, Otec nebeský na tuto zemi povolal,
bychom byli společníky věčné jeho slávy. Abychom pak k nad
hvězdnému tomuto cíli svému dospěli šťastně, odevzdal Bůh
každého z nás pod ochranu jednoho ze svých duchů nebeských
— anděla strážného, který by nad námi a naším blahem bděl.
A skutečně tento anděl strážce
'
1. chrání nás v nebezpečenství,
2. k dobrému nás vzbuzuje,
3. k životu věčnému provází.

Pojednání.
1. Anděl strážný chrání nás v nebezpečenství. Když Bůh
Mojžíšovi kázal, aby lid israelský ze zajetí a poroby egyptské vy
vedl a Mojžíš obával se nebezpečenství, řekl mu Bůh: >Proč bojíš
se cesty obtížné? Proč se lekáš nepřátel? Proč nebezpečenství se
děsíšř Aj, já pošlu anděla svého, který by šel před tebou a
ostříhal tebe na cestě a uvedl tě na místo, které jsem připravil
tobě. Šetřiž ho a poslouchej hlasu jeho . .. Pakli uposlechneš
hlasu jeho a učiníš všecko, co mluvím, nepřítelem budu nepřá
telům tvým a sužovati budu sužující tebe. I půjde před tebou
anděl můj .
Takto těšil Bůh nesmělého Mojžíše ochranou andělskou.
A skutečně Michaelem archandělem opatrován byl Mojžíš i ve
škeren lid israelský na všech cestách proti nepřátelům a nebez
pečenstvím. Pod ochranou anděla unikl králi F araonovi, pod
ochranou anděla přešel moře Rudé, pod ochranou anděla zvítězil
nad nepřítelem. Andělem veden, unikl zbožný Lot s rodinou svojí
z nešťastné Sodomy. Andělem veden, vykonal mladý Tobiáš da
lekou cestu a vyvázl ze všech nebezpečenství. Takových příkladů
veliké množství nalezli bychom v Písmě sv. a na důkaz, kterak
Bůh posílá anděla svého, aby lidi v nebezpečenství chránil. U Lota,
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Mojžíše, u Petra a mnohých jiných bohumilých osob stalo se to
viditelně, bychom my teď, čtouce příklady tyto o ochraně anděla
tak zjevné, tím důvěrněji očekávali od dobroty boží, že inás
anděl strážce ve všelikém nebezpečí těla i duše chrániti bude. Jak
dobrotiv a milostiv byl Bůh tehda, tak dobrotiv a milostiv jest
i za časů našich.
2. A právě ta nesmírná dobrota boží příčinou jest, že Bůh
anděly své vybízí a posílá, aby člověka ke všemu dobrému po
vzbuzovali. jako osení polní a květina luční potřebuje rosy a
vláhy, tak zajisté i člověk ku zlému nakloněný potřebuje povzbu
zení k dobrému. Brzy uhasne rozžatá lampa, jestli oleje se do ní
n'epřilévá; brzy uvadne zasazené kvítko, jestliže se nezalévá, a to
nejbujnější osení před časem uschne, pakli déšt je nezavlaží. Tak
i s člověkem. Brzy se člověk, abych tak řekl v mravném a boha
bojném vzrůstu zastaví, jestliže se k dobrému ustavičně nevzbuzuje.
Člověk rád na sebe zapomíná — právě vtom dobrém. Sotva
jednou nohou k dobrému přikročí předsevzetí, druhou již zpět
ustupuje a kloní se ku zlému, jehož varovati se před malou
chvílí pevně si byl předsevzal. » , měnitelný jest vítr,c praví
sv. Jan Zlat., »člověk ale ještě měnitelnější; kluzký jest led, ale
předsevzetí lidské ještě kluzší.:
Proto tedy, aby člověk ke zlému zcela myslí a srdcem se
nepřiklonil, upomíná a budí jej Bůh nejenom svou milostí, ale
také tajným hlasem anděla strážného, který ho napomíná, varuje
a k dobrému vzbuzuje. Písmo sv. množství podává nám příkladů.
Uvedu jediný příklad o římském setníku Korneliovi. Muž ten do
brotivý & štědrý znám byl daleko a ode všeho lidu pro svou lidu
milnost a dobrotu milován. Byl však pohanem. A jakým způso
bem přivedl Bůh muže toho do církve své? Poslal k němu anděla
svého, aby mu jménem jeho řekl, že přijímá jeho štědrost a do—
brotu, ale že nevyhnutelně potřebno jest, aby křtem svatým mezi
věřící připočten byl. K Petrovi aby šel, a toho žádal o poučení
a křest sv. Učinil Kornelius dle rady anděla. Zavolal k sobě do
Caesaree sv. Petra, který se právě tehdy v joppe zdržoval a s celým
domem svým přijal křest sv.
Kornelie! jak šťastným stal jsi
se povzbuzením anděla, od Boha poslaného. Ten tebe i s celým
domem tvým přivedl do lůna církve sv , ten tebe spojil s Kristem.
Kdyby jeho a jeho rady nebylo, kdo ví, zda by jsi v pohanské
modloslužebnosti nebyl zůstal a zemřelí
Tak děje se i s námi. Nepřichází sice k nám anděl osobně,
viditelně, aby řečí nás napomínal, ale ozývá se v srdci způsobem
tajným. jeho vzbuZení je to, když někdy s touhou srdečnou po
slově božím dychtíme; jeho vzbuzení jest to, když nás někdy
cosi nepovědomého, nepovědomý hlas varovný odvrací od místa,
kde pokušení na nás čeká: jeho povzbuzení jest to, když tajný
hlas v srdci se ozve: jdi, smiř se s Bohem, jdi, učiň zadost ve
svátosti pokání za hříchy své. Nemůžeme zajisté toho popříti, že
by milostivý Otec náš nebeský andělem svým neumělých neučil,
mdlých neposiloval, vlažných nepovzbuzoval, nekajících ku pokání

—659—
nevěřících k víře, nehodných ku ctnosti nevolal, sice by nás nebyl
nikdy tak důtklivě napomínal, abychom anděla svého strážného
poslouchali.
3. Než mnohem ještě důležitější službu prokazují nám andělé
v hodince našeho skonání. Smrt, to jest okamžik z celého života
našeho zajisté nejdůležitější, poněvadž na něm celá věčnost naše
záleží. Zajisté hrůzou naplněno jest tu srdce člověka, pomyslí—li
sobě, že r0zloučiti se má se světem tímto, který tolik radovánek
a zábav mu poskytoval, že rozloučiti se má s osobami sobě nej
dražšími a odebrati se na věčnost, před soudce vševědoucího a
spravedlivého. O jak úzko jest tu člověku, když ho rodiče, dítky,
bratři, sestry, přátelé opouštějí a dále s ním jíti nemohou a nesmí.
Připustil sice Bůh, aby člověk člověka z lásky a upřímného přátel
ství na všech cestách šťastných i nešťastných, smutných i radost
ných, ano i do žaláře i na smrt provázel -— ale aby ho provázel
na věčnost, to žádnému nedovolil. To uložil jedině andělům svým
za poslední službu, snad jedině proto, aby, poněvadž člověka na
starosti měli po čas života, po smrti jeho při odchodu na věčnost
s očí svých jej nepouštěli tak dlouho, až by ho Stvořiteli a soudci
zase odevzdali. Tak tomu věřil, tak tomu učil sv. Pavel, když
k židům napsal 1, 14: . . . že andělé jsou služební duchové, po—
slaní k službě těch, kteří obdrží dědictví spasení věčného. Tak to
sám Kristus Pán dotvrzuje příkladem: Byl žebrák jménem Lazar,
který kromě chudoby své i tělesných neduhů a bolesti mnoho
snášeti musil. Konec trápení jeho učinila smrt, a jak pravi sám
Kristus Pán: »nesen jest od andělů do lůna Anrahamova.:
Andělé naši strážní od Boha určeni jsou k tomu. aby duši
lidskou na věčnost doprovázeli; a čeho zkusil bohumilý Lazar.
toho i každý z nás zakusiti může. Snad pochyboval by někdo
o-tomř Snad myslil by sobě. že jedině Lazarovi takové milosti
se dostalo? Umirají i nyní, za časů našich nábožní a kající kře
sťané, kteří s Kristem ]ežíšem jsouce smíření a jeho nejsvětějším
tělem posilnění, za průvodce na věčnost dostávají anděla, aby
i tam na věčnosti ochrany a orodování jeho účastnými se stali.
Nikdo milosti té zbaven není, kdo v kajícnosti život svůj dokoná._
jaká útěcha tu pro vás, kteří stojíte nad hrobem svých dra
hých? Sotva duše miláčků opustila to hříšné tělo, hle. již tu při
stupují andělé, v ochranu svou berou duši jejich, aby ji provázeli
před trůn Stvořitele a Soudce věčného. Kde může býti bez
pečnější?
Nejmilejší! Plesati a radovati se nám jest a Bohu děkovati,
že k ochraně naši andělé posláni jsou od Otce nebes, nejvýš o blaho
naše starostlivého. Bůh posulá nám anděla svého — toť známka
patrná, že jedině Bohu náležime. »O jakou uctivost měl bys míti
člověče sám před sebou, když víš, že služebník Boží u tebe stoji,
tvé řečiposlouchá, tvé skutky pozoruje a svědkem jest života tvého,c
praví sv. Bernard. Střez se tedy, abys ničeho nemluvil, nekonal,
drž jazyk svůj na uzdě i tělo své, čim bys svědka tak svatého
uraziti, nebo póhoršiti mohl.
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Ovšem, život náš jest plný bojů. Máme na té trnité cestě
k nebi, ku svému to cíli, mnoho nepřátel. Než, nebojme se! Buďme
pamětlivi. že náš anděl strážný je při nás, že nás ostříhá proti
všem útokům nepřátel našich, že střeží každý krok náš. Nikde
nejsme samotní, nýbrž všudy vůkol sebe máme své nebeské přá—
tele a pomocníky, kteří nás ostříhají, bychom na této vezdejší
pouti neurazili nohy své o kámen.
.
Hle, nejmilejší, Bůh dal každému z nás anděla strážného,
který chrání nás v nebezpečenství, který vzbuzuje nás kdobrému,
který konečně duši naši před trůn boží provází. Jak šťastni jsme,
jak ale vděčni máme býti z celého“ srdce svého Pánu nebeskému,
že nám dal takové bedlivé průvodce v tomto životě pozemském.
A jak odvděčíme se svým andělům strážným? Modleme se k nim,
modleme se k nim rádi a zbožně, děkujme jim zbožnou a častou
modlitbou za mocnou ochranu jejich, prosme jich, aby i nadále
našimi věrnými přáteli zůstávali, poslouchejme varovného hlasu
jejich a pak popřeje nám Bůh té milosti, že jedenkráte i my do
svaté jejich společnosti se dostaneme, s nimi se radovati a Boha
chváliti budeme na věky věkův. Amen.
Frant. Čech, kooper. v Šaraticích (Morava).

Narození Panny Marie.
Panna Maria sledovala ctnosti svých předků a varovala
—

se jejich poblouzení.
»Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davi
dova, syna Abrahamova . . .c
'

Math. 1, 1.

Vypočítává se rod Pána Ježíše, jenž podle matky pocházel
z pokolení lidského, z domu Abrahamova, z královské rodiny
Davidovy. A jmenují se všichni předkové Messíášovi po řadě,
abychom poznali, jak jednak byli slavní, na ctnosti bohatí, — jednak
také chybám podrobeni.
Dnes církev svatá čte knihu rodu Pána Ježíše za příčinou
narození blahoslavené Rodičky boží. Byla matkou Messiášovou,
rod její byl rodem jejím, sláva předků byla její slávou, a jejich
poklesky naplňovaly srdce její bolestí Doufám, že dnes proto
vzpomínáme na řadu otců a praotců Panny Marie, abychom po
znali, že Matka boží byla ze všech předků nejslavnější a nejsvě
tější. Ctnosti jejich se nejkrásněji na ní zrcadlily, a chyby jejich
nejvíce od ní byly oddáleny, ba ani dosti málo ji neposkvrnily.
Rozjímejme!
'

Pojednání.
1. Bývá pravidlem, že děti hodných a bohabojných rodičů
bývají také hodné. Jen málokdy stane se výjimka. Dělají-li děti
svým rodičům čest a radost, říkáme, že jsou hodny. Činí-li však
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jim nečest, hanbu, zármutek, máme za to, že jsou jména svých
rodičů nehodny, že se po nich nezvedly.
Slyšeli jsme na př. 0 císaři Karlu IV., jak výtečným. mou
drým byl panovníkem. O synu jeho však Václavu IV. nemůžeme
totéž říci Ze začátku jakoby se snažil následovati svého otce, ale
potom se zvrhl, a byl jeho jména nehoden.
David byl veliký panovník. Syn pak jeho Šalomoun nejen
že mu nečinil nečest, ale slávu jeho ještě svými skutky, svou
moudrosti a věhlasem rozmnožil.
V domech vznešených mívají v některé místnosti obyčejně
po stěnách rozvěšeny obrazy předků. Jsou tyto obrazy chloubou
rodiny, často pobídkou k velikým činům.
Vzpomínám-li na blahoslavenou P. Marii, nemohu leč při—
znati, že nejen nečinila svým předkům svým životem nečest, ale
naopak tak proslula, že s chloubou může býti nazvána dcerou
Abrahamovou, Izákovou, Jakubovou, . . . a jak se všickni její
praotcové jmenují. Nosila je v srdci svém, a jejich skutky pobi
zely ji k životu bohumilému.
Abraham z lásky k Hospodinu obětoval jednorozeného syna
syna svého Izáka; Matka boží zase z lásky k nebeskému Otci
obětovala svého jednorozeného miláčka na hoře Kalvarii.
Jakub proslul svou důvěrou v Hospodina i v dobách nej
horších. Kdo však větší důvěru v Boha měl, nežli blahoslavená
Rodička boží!
Patriarchové vynikali svou věrou. Věřili, byť i výpovědi
Hospodinovy zdály se sebe nemožnějšími. Kdo však pevnější měl
víru, nežli Panna Maria? Vzpomeňme jen, že tato víra nebyla ani
tehdy otřesena, když její Syn v nejhlubší potupě visel na kříži!
Nepochybovala, když k ní zavítal anděl, ač byla pannou,
— nepochybovala, když utíkala do Egypta, ač před tím přímí
boží byla ujišťována.
Na Rodičce boží tak krásně zářila nevinnost Josefa egypt—
ského, nábožnost krále Davida, moudrost krále Šalomouna, . . .
Proberte zkrátka všecky patriarchy, najdete-li na nich něco vzne
šeného a krásného, tu vězte, že v míře mnohem jasnější zářily
tyto ctnosti na blahoslavené Panně Marii!
I nám často připomíná se kniha našeho rodu, — dějiny
našich předků. Mluví se, jak byli předkové ozdobení výtečnými
vlastnostmi. Kéž by se mohlo říci o nás, že jsme hodni jejich ve—
likého jména, že jim svým životem nečiníme nečest!

Hle, mohutné svatyně v naší vlasti hlásají, jakou úctu měli
naši otcové k domu božímu! Jakou úctu máme my?
Letopisové hlásají, jak naši předkové byli nadšeni pro svaté
náboženství, jakou pobožnosti vynikali při službách božích! Jak si
vedeme my?
Dějiny vypravují, jak naši otcové znali Písmo svaté, jak byli
spravedlivi, pilni, žádostivi pravé vědy a osvěty. Jak si my počí
náme? Mnohý se chlubí svými předky, dělá ze sebe vlastence,
ale výtečné a výborné vlastnosti předků jsou mu vedlejší. Již není
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ani takovým, jakými byli jeho otec a jeho matka.' Matička po
korně klečí před svátostným Spasitelem, a synáček snad se jí
směje. Otec chodí k svaté zpovědi, a syn dívá se na něj proto
5 patra. A že nedbá, aby si osvojil dobré vlastnosti svých předků,
jde to s ním dolů od stupně ke stupni. Bídný jeho život, nedej
Bůh. aby taková byla jeho smrt! Ano, uč se, křestane, od předků
svých! Ale vlastnostem ušlechtilým! Na kolbišti světovém hled,
abys se jim podobal, ba abys je i předčil! Pak nebude ti kniha
rodu tvého k hanbě, ale ke cti a slávě! -—
2. Ale blahoslavená Panna Maria proto také jest velebena,
že se vyhnula všem chybám, jichž se předkové její dopouštěli, a
takto na sebe a celý národ uvalili mnoho zlého.
jak reptávali proti Hospodinu na poušti, jak se dali snadno
svésti, klanice se zlatému teleti, jak se dali snadno ponouknouti
k odporu proti řádné duchovní nebo světské vrchnosti! jak často
sloužili modlám, byli domýšlivými, k cizincům tvrdými, zauja—
tými! A za to vše trestal je Hospodin. Mohli si vzíti výstražný
příklad. — a nevzali.
Než, Panna Maria byla výtečnou dcerou svého národa.
Znala dějiny, věděla o chybách svých předků, a proto rozhodně
takových chyb se varovala ve svém životě. Zůstala vždy Bohu
věrnou, skromnou. poslušnou, vděčnou, odevzdanou do vůle boží.
Mohla by věru býti krásným příkladem každému z nás!
V dějinách nejen čteme o slávě našich předků, dočítáme se
však též o jejich chybách, jež často pro celou zemi a pro celý
národ měly žalostné následky
_Předkové naši toužili někdy po bludech z ciziny. bývali
doma nequrni, v náboženství lehkomyslni, — a Bůh je opustil.
jen proto, že záhy věrní synové katolické církve ujali se svého
národa, zabráněno bylo úplnému neštěstí!
A jak si počináme my? jakoby nás dějiny o ničem nepo
učily! jako bychom znova se chtěli vrhnouti do náruči neštěstí,
jako bychom opět chtěli svému národu kopati hrob! Kde která
novinka se vyskytne v cizině proti Bohu, proti náboženství, unás
musí míti první místo. Pohleďme na ty tábory zednářské, kde se
hlásá »pryč od Boha:, >ven s náboženstvím ze škol:, »civilni
nucené manželstvic, »rozluka církve a státu:! jako druhdy za
časů Viklefových, tak si počínáme dnes. Bojujeme a vytahujeme
horké kaštany z ohně za bludy cizí, nebezpečné, záhubné! Ná—
boženství jest nám lhostejné, bojujeme proti němu, jsme nesvorni
atd. . . . ani nechci na vše vzpomínati! Kam to povede? Kdo
chceš slouti věrným synem vlasti, podobej se blahoslavené Panně
Marii! Od svých předků nauč se vlastnostem pěkným, a varuj
se všeho, co druhdy Boha hněvalo a národu pohromu přinášelo.

Pak věru nemusíš čísti knihu rodu svého suzarděním,alesčistým
svědomím! Pak s jasnou tváří budeš čekati den, až Pán od tebe
požádá účet z tvého vladařství! Amen.

Bohumír Tomít'ek.
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Narození Panny Marie.
Pohled na domov Marie Panny poučením pro !. dospívající
a II. dospělé.

Slyštež kázeň a buďte moudří a neza—
mítejte ji.
Přísl. 8. 32.

Při všech svatých slavíme den jejich smrti at mučenické at přiro
zené, při Marii Panně slavíme narození, protože s ní souvísí dílo na—

šehs vykoupení. Ona jest keř. na němž má vykvésti zrůže kvítek
a proto již její narození slavíme. Mimo to jest narození její prosto
každého hříchu a proto příčinou radosti. S ní začíná blížíti se
vtělení Syna božího. Proto den jejího narození jest svátkem naší
církve a proto vede všechny věřící své ku kolébce Matky Páně,
jejíž narození naplnilo nebe i svět radostí, jak se zpívá v církev
ních hodinkách.
Vede nás ku kolébce Matky Páně, do rodiny iejí,abychom
se všichni učili zde. Jest mnohý předmět v domě kolébky Marie
Panny, kterému se učiti můžeme: jak dospěli I., tak dospívají II.
Proto předmětem naším buď domov Marie Panny, jíž ku cti
věnujme tuto chvíli svátečního rozjímání, abychom se učili kázni
i moudrosti.

Pojednání:
I.

Učení o hříchu dědičném jest nám všem známo. Hřích jeden a
tak dalekosáhlé následky! Dědíme jej ibez vůle naší, působí vnás
zhoubně i bez 'viny naší. Zdá se nám to býti na první pohled nepři
rozené, ale my to vidíme na každé rodině vjejí dědičnosti špatných ná
sledků a chyb, vidíme to znázorněné. Otec zhřešil a dítě nese
též následky. Také však obráceně vidíme přecházeti přednost
otce a matky na dítě jejich. To jest veliké poučení pro nás a
pro naši dobu zvlášt. Jaká zodpovědnost, jaká kázeň jest po
třebna.
jsou lidé, jimž se učení o hříchu dědičném, s nímž přichá—
zíme na svět, zdá býti nepochopitelným, ale ono jest tak přiro
zené, jako že tvář dítěte podobá se tváři předka, chyba dítěte
že bývá podobna chybě otcově.
To jest vážné poučení pro nás všechny. Všichni dospělí a
v první řadě ti, kdož rodiči jsou. musí si uvědomiti, že nikdo jen
sobě nežije a nikdo sobě neumírá, ale že žije též pro jiné a na
ně přenáší vlastnosti své dobré i zlé at krví svou at příkladem a
životem svým. My dospělí všichni jsme spoluvinni na dobrém
i zlém, které se koná ve světě. Proto miluj kázeň i životní mou
drost, abys nebyl hříchem a neštěstím jiných.
Marie Panny rodokmen, který jste slyšeli právě v evangeliu,
obsahuje jméno ctnostných a svatých mužů, ale též hříšných.
Vzpomíná se tam ženy Thamary, hříšné, vzpomíná ženy Uriášovy,
a nevěstky Rahab, vedle svatých mužů. jest spletitý to svazek.
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Přednosti ichyby přecházejí na potomka tak, že jeho svobodnou
vůli nenutí a neznásilňují, ale připravují a činí nakloněnou k do
brému neb zlému. Svoboda vůle trvá, jest přepracována tím, co
starši před ním mluví, činí, trpí, zkrátka jak žijí. Rodina Matky
Páně jako po straně sv. Josefa příbuzného Marie Panny tak po
straně její dává nám vzory ctnostného života v báznibožía kázni,
Tu za zvláštního působení milosti boží _dozrává květ rajské či—
stoty Matičky boží Marie Panny, z níž se nám narodil Ježíš

Kristus. Vzácné poučení pro všechny dospělé, které životem
svým musí působiti, aby zrodil se Ježíš v srdcích jejich milých
a pjjbuzných, ale nepůjde to bez kázně vlastní!
Nevědí dospělí zhusta, že jejich vlastnosti ať špatné ať dobré
stávají se do jisté míry dědictvím, které přechází jako inventář
na jejich pokrevence i na jich okolí. Jakýsi to druh dědičných
hříchů a dědičných ctností osobních a rodových, které tu vůli
naši buď utvrzují v dobrém jako příklad domova Marie Panny,
buď utvrzují ve zlém jako vidíme v tak přemnohé rodině
naší. Nežijeme sobě a neumíráme sobě, ale žijeme i pro ostatní,
na něž se tajemně přěnáší vliv našich hříchů ictností, proto miluj
kázeň.
Maria Panna jak se své strany, tak na straně sv.Josefa byla
květ z čisté, svaté rodiny, který milost boží rozvila v milostný
květ, z nějž nám pak se vtělil Syn boží.
Kdyby ve všech našich rodinách věděli a přesvědčeni byli,
že nezanechávají déle jen jméno a majetek, ale že jim vočková
vají i jako dědictví hříchy i ctnosti rodové, jak by se vynasna
žovali, aby jim zanechali dědictví požehnané a ne kletbu. Neži—
jeme sobě, neumíráme sobě, ale isvým přátelům i pokrevencům.
Kde rodiče oba svorně a věrně se přičiňují, aby bázeň boží,
zbožnost, ctnost měla domov v jejich rodině, tam nelze tak lehce
dočkati se zklamání.
Většina světců zrodila se z rodičů ctnostných t. j. takřka
pravidlo. Jsou případy v životech svatých, že buď otec neb matka
byli vadní, a že zásluha o zrození se Krista v srdci dítěte byla
jen buď matky buď otce: také jsou výjimky, že z rodičů svět
ských zrodilo se dítě svaté, ale to jest výjimka zvláštní. Pra
vidlem zůstává, co nám přísloví připomíná, že jablko od stromu
daleko nepadá.
Který domov jest odcizen Ježíši Kristu, tam i děti jsou od
cizeny. Jak na př. řádí zločin v rodině nemanželských dítek, vy
chovaných bez otce. Naše rakouské údaje (Handbuch des Ge
fángniswesens II. 485 Kraus. 74. Kampf.) praví. že mezi zločinci
jest 14- 15 proc. těch, kdož narodili se mimo manželství,a proto
bez lásky a věrnosti otce a často imatky, obklíčeni špatným
příkladem a provázení bídou, stali se ubohými vyděděnci a sví
zelem společnosti. Jestli bez otce vychování bývá těžké, jaké jest
bez matky! aneb z matky, jež jest učitelkou zla, což také není
vzácným zjevem. Milujte kázeň křesťanskou. Jinak se stává kletba
rozhárané rodiny dědičnou, a hřích stává se neumořítelným. To
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platí o výminkách nespořádaných rodin, z nichž se z největší
části rekrutuje zločin, což kdyby se mělo státi pravidlem, že ro
_dina přestává býti rodinou: na její místo nastupuje volnost zví
řecí v myšlení, ve slově a ve skutku. Nechci ani líčiti tu spoušť
v den slavnosti Narození přečisté Matičky naší Marie. Křesťanská
rodina ve svých základech jest požehnáním lidstva, kterého si
musíme hájiti ze všech sil.
Pravidlo zůstává ovšem, že zrodiny ctnostné vychází ctnostné
pokolení. Proto není prázdnou radou vstupujícim v manželství:
vezmi si dítě z hodných rodičů, a proto neptal se starý Tobiáš
nadarmo, když mu přišel syn s průvodcem neznámým, z jakého
rodu pochází. jest sice možno, že i ze ctnostných rodičů pošlo
dítě ohava a třeba i bez viny jejich. jsou totiž i vlivové mimo
rodinu, které šíří dědictví nečestné. Nestačí často, že hospodář
obdělává pole vzorně a každou plevel odstraňuje, když soused
nechá bujet bodlák, rozšíří se semeno i na pole vzorného ho
spodáře. Tu opět vidíte, že nikdo jen sobě nežije a nikdo sobě
neumírá. On svým životem šíří hřích a neřest. Kolik jest toho
mezi námi, že nejlepší péči domova zkazí několik hodin společ
nosti se zvrhlými. Zde jest třeba pečovati vždy a nikdy se ne
domnívati, že jest dosti postaráno. I když položen dobrý základ
kn křesťanské výchově, ono jest tolik vlivů zhoubných jako
větrů v máji škodných.
Ta slavnost Narození Panny Marie staví nás v domov sv.
Jáchyma a sv. Anny, a z těch keřů ctností vzchází růže květ
Maria Panna, z níž zrodil se Ježíš, jenž slove Kristus.
Vy drazí dospělí zde přítomní nespouštějtezpaměti, že hřích
váš i ctnost vaše stávají se dědictvím. Nezapomeňte, že jste po
vinni starati se, aby v srdcích vašich drahých se zrodilježíš, jenž
slove Kristus. Tot jest poučení dospělým,: milujte kázeňi moudrost.
Však my všichni máme dospívati v plnost věku Kristova, my
jsme všickni dospívajícími v tomto směru, jako dítě dospívá tě
lesně, tak my duševně, čemu nás Maria Panna učí o tom v díle
II.

Praví nám ústní podání zachované u sv. Otců, že Maria
Panna ve třetím roce života svého dána byla do chrámu Páně,
dle slibu rodičů a dle obyčeje Zákona Starého, že dítky své
z lásky k Bohu obětovali službě chrámové a proto je maličké
ještě přiváděli do svatyně, aby navykali sv. kázni a bázni boží,
aby posvěceny byly bohabojnou výchovou a službou při sva
tyni. Vyžadoval chrám jerusalemský při hojných službách božích
mnoho rukou k obsluze a k plnění povinností. Mnoho mužů
i žen. jako Samuel kdys od malička v chrámě sloužil, tak i Ma
tička naše od stárnoucích rodičů dána pod ochranu svatyně Páně.
V tom také leží pro nás hluboké poučení pro nás všechny,
kteří máme dospívati v plnost věku Kristova.
Rádce duchovní.

43

—666—
]est to poučení pro malé iveliké. Chceme li se zbaviti hříchu
a všech vlivů svůdných, budiž naším útočištěm svatyně, jako byla
domovem Matičky boží, kde se naučila kázni amoudrosti životní.
Stojíme drazí v době, kdy nesmíme zavirati oči před dvěma
fakty. První smutný a pro nás křesťanský lid zahanbující fakt jest,
že roste číslo zločinnosti vůbec.
Páchaly se zločiny vždy a budou se páchati dokud lidé
budou lidmi. Bude vždy mezi pšenicí koukol! Ale kolik toho
koukole bude, to jest známkou- ducha té doby, jak dospíváme
plnosti věku Kristova.
V tom tedy směru jest zjištěno, že zločinnosti přibývá.Druhý
a ještě smutnější fakt jest, že přibývá mladých a nejmladších zlo
činců. Od r. 1883—1890 přibylo mladistvých zločinců o 24 proc.
(Aschrottz Die Behandl. der verw. jugend, Berlin 1892). Ten zjev
jest povšechný ve všech našich zemích křesťanských. Tajný rada
Bar dokazuje, že i samovraždy u dětí mezi 6.—15. rokem se ve
30 letech (1869—1898) zdvojnásobily (r. 1869131, 1898z70) vSa
sku. Poměr podobný jest i jinde. Samovražda jest smutný zločin,
který dává příležitost změřit duševní prázdnotu. Tu právě vidět,
že řádí takto nibilismus ve zvláštních vrstvách a sice: v ovzduší
velikých měst, kde křesťanská výchova vnižších i vyšších vrstvách
se točí kolem nully. Místo v kostele pro mládež určené vidíte na
své oči prázdné zejména v době prázdnin. Dále v ovzduší to
várních měst, s obyvatelstvem nakaženým socialismem, jenž káže
volnost myšlení v každém směru, kde o náboženství jest nejmenší
péče. Kdežto kraje venkovské, neb katolické nevykazují samo
vraždu, tento zločin na sobě. Sasko socialistické má třikrát tolik
samovražd mladých lidí jako Porýní katolické.
V době 1883—1890 v Německu událo se 950 samovražd
žáků. Dospíváme sice — ale ne v plnost věku Kristova.
Kde jest kázeň a moudróst křesťanská?
Jest zvykem dosud, co čteme o Matce boží, že rodiči záhy
odvedena do stínu svatyně Páně, aby tam dozrála v Bohu libý
květ! jako nad míru časové poučení, výstraha, aby dědičný hřích
mezi námi nenatropil ještě větších zhoub a žeň pekelnou. Jaké
to poučení pro všechny vás, kteří vídáte Matku Páně vyobra
zenou jak učí se bázni boží u nohou matky své. Tak stalo se,
že z ní narodil se ]ežíš, jenž slove Kristus.
Kraus ve svém Spise >boj proti zločinuc str. 72 vypráví ze
svého života toto: Byl jsem v domě bohatého předáka. Reč přišla
na náboženské obrazy. Ukazoval mi krásně zařízené pokoje, dra
hocenné obrazy, mezi nimiž nebyl ani jeden náboženský, ani
obraz Spasitele. Pravil mu: >Ale pane, vy máte děti. nedržíte na
náboženskou výchovu<ř >Ne,c zněla odpověď se smíchem, »tu ať
si vezmou od svého faráře.: Rok na to jeho syn na gymnasiu
skončil samovraždou. Kterak se zrodil tak černý zločin v srdci
mladistvém? Kdož ví zcela věrně než Bůh sám. My jen víme, že
hrozny nesbírají se na trní. Co nebude na očích, sejde se srdce.
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_Vizte tu péči sv. rodiny o vypěstění té svaté »růžejerišskéc.
Domov ji pěstí příkladem a slovem božím, odrůstající ji vycho
vává svatyně. dospívající vzdělává práce, samota, sebezapření. jak
převrácené vychování dospívajících!
Na přečetných rodinách lze viděti snahu setříti veškeren pel sv.
víry, ctností a upotřebiti conejclřívelaku moderního. Vždy mělo peklo
i nebe žeň, ale přítomná žeň nebes zdá se skrovná. Vlivy, které
působí na dospívající duše, jsou tak mocné, že jest třeba veliké
síly, aby se zachovalo sv. křest. svědomí a vědomí. Kolikráte
i když rodina dobře vychovává, společnost mimo rodinu rdousí
zárodky ctnosti. Alban Stolz po svém způsobu vypráví v »umění
vychovatelskémc str. 261. upomínku ze svého života na děvče
odchované v rodině a na-to i ve škole. Pak však nastal vliv tety,
která byla vysloužilá světačka a postarala se,aby seznámila děvče
se vším, co svět žádá a co v románech a divadlech se líčí.
Ctnostné děvče ztratilo svou mravní sílu a s ní i své štěstí. Zila
život 2 divadel a románů a byla nešťastná.
Co činiti, abychom dospěli v plnost věku Kristova?
Snažme se pozorovati Matku Páně a snažme se držeti zásad
její a pak se vyvarujeme nebezpečí.
Zachovej nejprve svědomí i duši i tělo čisto, aby Duch sv.
v tobě působil, konej svou povinnost věrně a pro Boha a buď
ochoten i něco vytrpěti pro Boha.
Tak budeš dědictví ukládat dětem svým, jehož cenu ihned
pochopiti nemohou, ale pochopí později. Veškery statky a věna
nemohou se vyrovnati statku křesťanské výchovy. Tím zmen
šíme zhoubu hříchu dědičného, rozmnožíme dědice nebes a roz
množíme íslávu vlastní koruny nebeské. Dospělí i dospívající vi
děti mohou v rodině Marie Panny příklad pro sebe, jako mají
nésti své a jak se mají dáti vésti ve škole milosti boží, aby každá
duše růže byla keřem, z níž se má zroditi Ježíš, jenž slove Kristus.
-

Jména Panny Marie.
dméno „Maria“ upomíná na nejkrásnější'ctnosti

Fr.

Vaněček.

0

křesťanské.

rjá jsem matka krásného milování, a
bázně, a poznání, a svaté naděje.
Sir. 24, 24.

Jméno znamenitého muže nebo ženy zanechává v dějinách
národů stopu nevyhladitelnou. Obyčejně pak se jménem pojí se
vzpomínka na nejlepší vlastnost, kterouten muž či ta žena vynikali.
Samson druhdy ve starověku proslavil se svou silou. A po
dnes při slově »Samson- máme na mysli sílu, a představujeme
si člověka zmužilého, nebojácněho.
Solon byl mudřec, Sokrates rovněž vynikal moudrosti. Ze
jména Salomoun učinil moudrost průvodkyní svého života. Chce
*
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me-li_o někom říci, že jest moudrý, zda neužíváme obratu: To
jest Salomoun, Sokrates, Solonl?
Dnes slavíme svátek blahoslavené Panny Marie. Jakou upo.
mínku družíme k tomuto vzácnému jménu? Aj, odpověd nám
dává samo Písmo sv. . »já jsem matka krásného milování, a bázně,
a poznání, a svaté nadějel“

Pojednání:
1. »já jsem matka krásného milovánílc To jest: vzor, původ
lásky, jakou má lnouti člověk ku svému Stvořiteli, Vykupiteli a
Posvětiteli. Láska jest základ všech ctností. Nemá-li člověk lásky,
nemá žádná jeho ctnost ceny u Boha. »Kdybych měl víru, že
bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, byl bych
jako zvon znějící a měď zvučící.: Láska Boha poslouchá,
k vůli němu vše snáší, vše trpí, jest hotova ku všem obětem.
Láska k Bohu pořádá i své chování k bližnímu.
_
Hřeší jen ten, kdo nemiluje. Každý hřích jest provinění
proti lásce.
jen tehdy se pozná pravá láska k Bohu, má-li člověk k vůli
Bohu přinésti nějaký skutek na oltář. Pouhá slova nestačí. Dobře
praví sv. náboženStví, že pravá láska jest nejen nadpřirozená a
nade všecko, ale také účinná. Milujeme proto, že Bůh jest vší
lásky hoden, jak nás poučuje sv. víra. Milujeme Boha'vlce, nežli
koho jiného na světě, a proto bychom raději'umřeli, nežli bychom
se nějakým způsobem proti němu provinili.
A hle, takové lásky jest vzorem a matkou blahoslavená
Panna Maria! Kdo větší měl zalíbení v Bohu? Kdo více se
obětoval pro Boha? Kdo více dokazoval kdy svými skutky, že
mu jest Hospodin nade všecko? Její život byla jediná láska.
Z lásky stala se matkou, z lásky stála i pod křížem.
Proto, kdo se chceš naučiti lásce, sem spěchej, zde se uč
od Panny, jejíž jméno »Mariac! Zde máš vzor, jak se máš cho—
vati k Bohu, jak máš z lásky vychovávati dítky a pro ně se obě
tovati, jak ti Pán ]ežíš všude má býti alfaiomega, počáteki konec
všeho jeglnání.
Císař Ferdinand II., když byl ještě hochem, často prý po
hlížel na malý obrázek Rodičky boží, jejž na svých prsou nosíval.
Takový obrázek bych doporučoval každému, aby na něj se často
díval, čítaje při tom slova: >]á jsem matka krásného milováníh
2 Než, při tom by arci nesměl zapomenouti na další slovo:
»Já jsem matka bázně.: To jest: učitelka pravé bázně. Jen jed
noho se bála Rodička boží. Nelekala se toho,. co o ní soudí
svět, nestrachovala se před Herodem ani před farisey. Bez bázně
šla i na Kalvarii. »Zenu statečnou kdo nalazneh Bála se jen
hříchu, a bojí se neustále, aby lidé svými nepravosti nešlapali po
drahocenné krvi, která za nás na kříži byla vylita.
To jest pravá bázeň! Není skutečného zla na světě, nežli
hřích a věčná smrt. »Ale zbav nás od zléholc modlíme se vsedmé
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prosbě modlitby Páně, a máme na mysli hřích a propast pe—
kelnou, jakoby jiného zla pro nás nebylo. Co někdy svět nazývá
zlem, může právě pro nás býti velikým dobrem, když je trpělivě
snášíme z lásky k Bohu jako pokání za své hříchy. Zde mne, Bože,
bij, trestej, stíhej, — jen tam na věčnosti mne ušetří: Sv. Pavel
se nelekal ani, když stál před císařem; ale týž svatý apoštol se
chvěl strachem, vzpomněl-li si na svůj břích,jak pronásledoval cír
kev boží.
To jest spasitelná bázeň! Má-li kdo takovou bázeň, jistě
bude zachráněn. Panna Maria at nás naučí báti se Boha! Při
jméně »Mariac vzpomeňme si na své hříchy a probuďme lítost,

aby nám mohly býti odpuštěny!
Absolon, když se zpronevěřil po prvé proti svému otci, bál
se mu předstoupiti před tvář, a dlouho vyjednával, nežli mu bylo
bez bázně dovoleno jíti do paláce králova. Nuže vzpomeňte si,
jak jsme se my zpronevěřili proti nebeskému Utci, bojme se, a
dokud jsme zde na světě, vyjednávejme ve svátosti pokání, aby
naše bázeň pominula, až vstoupíme na práh věčnosti! —
3. »já jsem matka poznání.: To jest vzor, jak člověk má
znáti sám sebe.
První hřích byla pýcha, která byla vlastně a jest příčinou
všech hříchů. Kdyby člověk si uvědomil, že nic není bez milosti
boží, leč třtina větrem se klátící, věru jinak by dbal o své spa
sení. již staří mudrci pohanští takové poznání velebili. Ale vzorem
poznání jest zajisté Panna Maria. Zračí se jlŽ její pokora ve slo
vech: »Aj dívka Páně!< t. j. jsem nepatrná, křehká dívka, proto
ani nezasluhuji, aby na mne milostivě popatřil Hospodin. Ale, co
Pán poroučí, at se stane! Jeho milostí mohu dostáti úkolu, jenž
mi má býti svěřen!
O pohled, katolický křesťane, na obraz Panny Marie, nauč se
poznávati sama sebe! Jak jsi sláb a bezmocen! Pros Boha, aby
ti dal mnoho milosti, zejména milost, abys v dobrém setrval až
do konce, jenž ti nebe má otevřlti! Pros v pokušení, ve zlých
příležitostech,. a ku pomoci vzývej často slavné jméno »Mariac!
4. :Já jsem matka svaté naděje.<< To jest hvězda jitřní,
hvězda mořská, jež znamená, že slunce jest nedaleko, že po bouři
života kyne nedaleko utěšený přístav.
Nemocný má dlouhou, beznadějnou noc. ',Tu pohlédne ven,
a hle, tam na obloze záři jitřenka. Nová naděje, den jest blízko.
Plavec na moři ztratil směr cesty,- svírá ho bouře. A tu ve
tmě na obloze okáže se hvězda polární. Směr nalezen, — nová
síla, nová naděje!
Běda člověku, ztratil li všecku naději v lepší časy. Kdyby
sebe bylo hůře, kdyby ho obkličoval hřích jako temná noc, svítí
mu přece na východě hvězda jitřní, žena, jejíž jméno Maria. Kní
ať se utíká, jeji at poslouchá rady, jistě bude zachráněn. Zachrá
nila v Káni svatebčany před nedostatkem vina. A co jest nedostatek
vina naproti nedostatku milosti boží? Kdyby bouře byla sebe
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větší ve tvém svědomí, hle, hvězda mořská, Panna Maria, ukáže
ti směr, jak Boha smíříš, jak se zachráníš, jak šťastně dojdeš pří—
stavu ve věčné blaženosti! Amen.
Bohumír Tomíček.

Jména Panny Marie. .
Slyšte kázeň a buďte

chtějte ji odvrhovati.

moudří 'a ne—

Používám opět týchž slov za podklad řeči mariánské.
Ranní červánek předchází východu slunce. Příchod červánků
jest začátek východu. Ten poměr jest mezi Marií Pannou a je
žíšem. Ona jest ranní červánek, který zapuzuje noc, Ježíš pak
jest slunce, jež všude světlo šíří.
Veškeré požehnání, které nám Kristus boží pravdou přinesl,
jest také ctí a okrasou Marie Panny. Jestli chválíme Syna, mu
síme i matku velebiti Se sluncem přichází světlo, radost a život,
s ]ežíšem přišla nám pravda a ctnost, život a láska. Všichni dě
kovati máme za milosti prokázané. jimi povzneseno lidstvo. Dnes
ku poctě Marie Panny budeme si připomínati, co křesťanství uči—
nilo pro ženu. Vezmeme za vzor Marii Pannu, jejíž narození
dnes slavíme a budeme rozjímati o třech věcech a sice:
I. Maria Panna a panenství.
II. Maria Panna a manželství.
III. Maria Panna a mateřství.
Abychom tím rozjímáním si zamilovali kázeň života kře
sťanského, která jest nutná k moudrosti a k životu, proto 'opa
kuji slova úvodní: Slyšte kázeň a buďte moudří a nechtějte ji
odvrhovati v přítomné zmatenici pojmů ve světě.

Pojednání:
I.

Obraz Marie Panny všude spatřujete. Maria Panna však
životem svým způsobila převrat v názorech a myšlenkách a stala
se učitelkou ctností, které před ní slýchány nebyly. Tu na prvním
místě jest svatá čistota či panenství.
V Zákoně Starém bylo známo, že Spasitel až se narodí, že
z Panny 'se zrodí a sice z pokoleníjudova. Proto každý rod dobré
sobě uchovával příbuzenstvo své, nebot věděl, že čím blíže jest
pokolení Judovu, tím bližší že jest Spasiteli, a proto vedeny
přesně knihy rodové na svědectví. Právě jste v evangeliu slyšeli
knihu rodu ježíše Krista. Zeny kladly sobě za čest, býti pože
hnány dítkami, nebot tím Větší byla naděje, že z pokolení jejího
vzejde Spasitel.
Však María Panna zasvětila duši svou Bohu a zřekla se vší
naděje býti Matkou Spasitelovou, když panenství zaslíbila. Však
právě tím stala se bližší adražší ježíši Kristu, jenž volil z Panny býti
počat.
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Kdo myslí o _ležíši, myslí též o jeho přečisté Matce.

Ježíš

jest milovník sv. čistoty, nebot volil zPanny se zroditi. Kdo miluje
]ežíše, miluje také čistotu, která jest zkušebním kamenem svaté
víry. Nelze si mysliti člověka věřícího v Pána a Mistra našeho,
který by neměl úcty pro sv. čistotu. Tak právě vtělení Syna bo
žího učí nás ctíti sv. čistotu.
Za druhé úcta k Marii Panně učila lidi ctíti sv. panenství
a tak se stala tato úcta požehnáním lidstva. Pohanům apovrchně
myslícím lidem se zdá podobné tvrzení nepochopitelně, ale přece
zůstává vždy čistota požehnáním národů. Čím více má doba a
národ duší čistých, tím stojí výše a pevněji. Čím méně jest v něm
úcty k sv. panenství, tím více klesá.
Proto měli i pohané panny, které zasvěcovali v panenství,
proto, že byli přesvědčeni, že to ku blahu lidu a požehnání ná
roda jest nevyhnutelné.
Též u našich předků něco podobného bývalo, že stavěny
hrady pro panny, kteréž slouly »Děvínyc, Dejvice, Děčín, Děvice,
Děčany a byly důkazem úcty pro panenství jako nevyhnutelný
základ společnosti, která bez smyslu pro panenskou čistotu, musí
zanikati. (O jménu Děvín a dívčí válce viz výklad Popelkové Bi
liánové v »Květechc 1906.)
Ale jaký rozdíl jest mezi pannami vestálskými a mezi pan
nami křesťanskými, to nám krásně zachoval sv. Ambrož ve svých
řečech o panenství, které měl, aby odstranil modlu bohyně ví—
tězství a velebil dobrovolné panenství před nuceným panenstvím
vestálek.
Pohané musili nutit k čistotě hrozbou i sliby.
Křesťané milovali sv. čistotu, a tak rádi se jí obětovali, že
musili někdy i obtíž položili v cestu, aby příliš mnoho se jich
nezasvěcovalo; tak na kázání sv. Ambrože milánské dámy nechtěly
pouštět dcery, které chtěly provdat, aby nevzaly závoj panenský.
V té řeči sv. Ambrože líčí se vestálky pohanské. Praví sv.
biskup: Nemůžete vy pohané sehnati než sedm panen a to s nouzí.
I přes vaše náčelenky, diadémy, purpur, kterými je zdobíte, ipřes
vaše nosítka, průvody služebných, snimiž na veřejnosti vystupují,
přes vaše privilegia a výsady nalézají se sotva některé, které
můžete dáti ve službu cudnosti. Ale pozdvihněte oči a duše: vi
díte zde celý národ, který v nevinnosti žije, vizte množství či—
. stých duší, velké shromáždění panen. Jejich čelo nekrášlí náče
lenka, ony mají jen hrubý závoj, který jest ušlechtěn prací, které
slouží. Nehledají, ale vyhýbají se všemu, co krásu zvyšuje, ne
jdou v purpuru a v bohatém šatě, nemají prospěchu, .ony mají
jen povinnosti, které oživují jejich ctnost. (Ambrož de virg. č. 6,
6, 7.) Tak působil život Marie Panny, čisté Matičky Pána ježíše,
na sv. nevinnost panenskou. Tisícové si sv. kázeň zamilovali a
v ustavičném sebezapření z lásky k Bohu žili.
Jest to zvláštní vítězství sv. nevinnost, která vyžaduje denní
boj a přináší denní požehnání.
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Národ a lid, v němž by nebylo úcty k nevinnosti a čistotě
jest určen ku zkáze. Byly národy veliké (Babyloňané, Asyrov'é) a
jejich hrob byla nečistota. Byli národové malí a jejich síla byla
cudnost. Nelze si mysliti národ opilců, neb národ lupičů, ti musí
zahynout, tak rovněž národ nečistý. Jaké vážné poučení pro náš
malý národ. Když se v posměch uvádí vše, " co bubí čistotu a
dává se příležitost tupiti nevinnost, tu vlastní sílu národa, pak se
páše zrada na národě větší než spáchal v den svatého Rufa Milota
z Dědic.
Naše naděje jest zde úcta Marie Panny. Ona plodí a za—
chovává nevinnost v srdcích ctitelů, dokud jsou věrní. ó milujte,
ctitelé Panny Marie, bázeň, a buďte moudří a nechtějte ji odha
zovat, v těch duších se Kristus rodíl
Se svatým panenstvím souviselo irozšíření křesťanství a síla
církve.
Život sv. nevinných duší svědčil o zvláštní síle a milosti sv.
víry. Tak napsal už Tertullian, Ap. 50, že »panenství bylo se
menem mučedníků a krev mučedníků semenem křesťanůc. Duše
nevinné a panenské byly schopny mučednické koruny a tak se
stávaly učitelkami křesťanství. To vidíme i dnes, že duše nevinné
a čisté jsou schopny největších obětí a v nich není pochybnosti,
ale víra pevná, právě dle slov Páně: »blahoslavení čistého srdce,
oni Boha viděti budou.: Odkud tolik pochybování, odkud tolik
nevěry? Ze hlavy? Nikoliv, nýbrž ze srdce. Proto, drazí ctitelé
Panny Marie, milujte kázeň nevinných čistých duší a buďte moudří,
abyste zavržení sobě nepůsobili. Maria Panna jako královna pa.
nen se stala požehnáním národů. Ona však stala se ctí manželů
o čemž v díle »

'

Il.

]estli panenství se jménem Panny Marie souvisí, tak ivzne
šené ponětí o sv. manželství spojeno jest s křesťanstvím Rodo—
kmen končí: z níž se narodil ]ežíš, jenž slove Kristus. Sejménem
jeho souvisí i jméno Marie Panny a to požehnání. jež nese nám
Ježíš, to požehnání předchází červánek a to jest Maria Panna.
Manželství jest základ společnosti, tvořlc rodinu. Podle
toho zač pokládáno manželství, stoupala vážnost manželky. —
Křesťanské manželství dle slov Páně jest rovný svazek a neroz
lučný, protože tak dle vůle boží bylo stanoveno. jako člověk
klesl, tak kleslo i manželství v lidstvu pohanském. Stalo se
smlouvou na čas. rozlučitelnou pro kleroukoliv příčinu, což bylo
začátkem přemnohých zel a snížení ženy na stupeň zcela nedů
stojný, o čemž nelze mnoho se zmiňovati.
Však nyní přichází Spasitel, a jako moc maje, praví, že muž
nesmí opustiti manželku ze žádné příčiny a kdyby propustil a
jinou pojal, že není manželem, ale cizoložníkem. Toto učení,
které jest b0žím zákonem, uvedlo řád v manželství a vzalo
v ochranu ženu jako slabší, která při rozluce manželské vždy
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trpí. Zákonem novým uvedena kázeň do manželství, kteréž slo
vem Kristovým učiněno svátostí, — a stalo se požehná—
ním lidstva. Jím zřízena křesťanská rodina, z níž vyšla křest.
výchova. Manželství křesťanské, onen vznešený, rovný a rozlučný
svazek muže a ženy, začíná s červánkem křesťanství: narozením
Marie Panny. Ty duše nevinné a cudné, které uměly sebe zapí
rati, to byly též věrné později manželky.
Učení církve sv. bylo povždy obranou nerozlučného man
želství a tím bylo obranou žen. Toto učení vznešené a blaho
dárné o nerozlučitelnosti manželské stálo sv. církev veliké boje
a pronásledování a mnoho potupy a oběti Pronásledována byla
pérem a v posměch uváděna. I sv. Ambrož se musil ozvati už
proti těm námitkám, jako by cudnost, a nerozlučitelnost byly na
závadu lidstvu. To se stále opakuje. Však církev pro vznešené
učení o svátosti manželství utkala se v boji snejmocnějšímisvěta
I národům divokým vštépovala nevinnost a věrnost a i krále a
mocné nutila zachovati věrnost manželskou. Známé jsou celému
světu ty boje církve za nerozlučitelnost manželskou. Jindřichu VIII.,
králi anglickému, nepostoupil papež a nesvolil, že by směl man
želku propustiti a jinou přijmouti, Innocenc III. přinutil krále
francouzského Filipa Augusta, aby opustil nezákonnou manželku
a přijal první, s níž byl oddán zákonitě, a Pius VII. odmítl roz.
loučiti manželství Jerome Bonaparteho s Alžbětou Pattersonovou,
zákonitou jeho manželkou. Jakoby žena si toho byla vědoma, lpí
na učení církve sv. a vyniká vroucí úctou ku Marii Panně. Maria
Panna jest naše ochrana ženy křesťanské.
Od té doby zrušena nerovnost národní a povolání a po
hlaví. Sv. Pavel ku Gal. III. 26—28 již opakuje, že sv. věrou
v Ježíše Krista učinění jsme syny božími a že není už rozdílu,
zda jest kdo z židovského národa neb pohanského, zda jest slu
žebníkem neb svobodným, zda mužem, jenž právo měl, či ženou,
která neměla práva takřka žádného.
Učení církve svaté o Panenské Matce a svatém manželství
ušlechtilo rodinný život u národů i divokých, kteří svoji šíji vlo
žili pod sladké jho Kristovo.
Nerozlučitelnost manželství stala se opět kamenem úrazu
u nových pohanů, kteří by chtěli zavésti rozluku. Jest pravda,
že úplnou nerozlučitelností trpí někdy někteří, Fale při rozlučitel
nosti trpí velmi mnozí. I zde jest třeba, aby si křesťané zamilo
vali kázeň manželskou a zamilovali moudrost křesťanskou, aby
spasení své si pojistili.
Křesťanské nerozlučitelné manželství. toť jest obrana žen,
čest mužů a požehnání a síla národů. Tuto kázeň křesťanského
manželství mnozí nemoudří chtějí zvrhnouti a ani neví, jak zvrhlý
a neblahý skutek to páší. Vy ctitelé Panny Marie stůjte na stráži,
nedejte čest svátostného manželství znovu snížiti na stupeň po
hanský. Metlu na sebe a oheň pro duši chystají, kdož si neváží
svaté pravdy boží přinesené Ježíšem, narozeným z Marie Panny.
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111.

Přicházím ku třetímu odstavci: Maria a mateřství, kteréž
jest slávou její, kteráž i květ čistoty a slávu mateřství spojila
z Ducha sv. Mateřství, ten květ, jemuž Bůh dal část své tvůrčí
moci, byl zušlechtěn Marií Pannou, která nám dala vzor matek,
jež žila jedině Bohu a Synu, Duchu svatém.
Tu jest na prvním místě ne snad to přirozené mateřství
jako spíše ona křesťanská výchova, která jest první mateřskou
povinností a jest tou nejvznešenější školou, kterou viděl svět a
kterou bude míti svět. Maria Panna jest nejlepší škola mateřská.
Ona ukládá všechna slova v srdci svém, která pravena o něm,
ona jest vzorem matky pečlivé o poklad Bohem svěřený, která
sdílí s ním sv. Kalvarii.
Děti druhdy vychovávány a vyučovány byly od otroků a
byly pokládány za věc, s kterou lze nakládati jakkoliv. Však
názor náš křesťanský jest jiný. Dítky nazývají se semenem nebes,
ony jsou dítkami božími, ony jsou miláčky Kristovými, s nimiž
se ježíš spojuje a každý skutek jim vykonaný za skutek sobě
prokázaný prohlašuje. jaký to rozdíl, jaká zásluha mateřství, které
takové příležitosti má Ježíši býti apoštolem mezi maličkými od
prvního dětství.
Maria Panna mateřství učinila vznešeným povoláním, kteréž
pracuje s Bohem na spáse duší. Rodina křesťanská stala se štěp
nicí kázně křesťanské a moudrosti. Odtud vyšli svatí a světice
boží. Jest poučnou věcí sledovati, jak svatí naši odchováni byli
všichni takřka od ctnostných dokonalých matek, které byly cti
telkami Marie Panny, od ní se učily dítko jako poklad boží ctíti,
podobu boží v něm zdokonalovat a vychovati je pro království
boží. jen několik příkladů uvedu: sv. Anthusa byla matkou sv.
Jana Zl., sv. Monika sv. Augustina, sv. Ludmila jest babičkou
sv. Václava a tak bychom mohli pokračovati do nekonečna.
Rodina toť ta první a nejlepší škola. Všechny ostatní školy
jsou jen padělky. Dokud stojí křesťanský duch rodiny, marná
jest snaha všech »volných myslitelů: vyrvati sv. víru.
Ty základy, které položí křesťanská rodina, trvají nejdéle.
Nemůžeme dosti děkovati za milost výchovy křesťanské, kterou
nám matka dala. Ona způsobí, často po velikých chybách, nový
návrat a nový život. Krásné svědectví o tom dává spisovatel
Klement Brentano, když své neteři v r. 1826 psal: Když jsem
záhy všemu katolickému mravu odvykl, bez požehnání, všelikými
methodami výchovy byl vydán pozlátku vědeckému a citlivůst—
kářství, zbloudil jsem Babylonem chuti bez víry po sever. Ně
mecku mimo církev, bez vesla, a stožáru, jako Robinson na pís
čině,'ležel jsem na loži a myslil na celou plavbu životem, hledal
jsem místečko spásy, kde bych mohl přistáti. Tu jsem si vzpo
mněl, že jsem jako malý hoch vídával matku nad svým ložem
nakloněnou modliti se za mne >Zdrávas< a >Anděle božíc a lí—
bati rné čelo a dělati mi kříž. Zde jsem znova navázal, sbíral
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isem modlitby svého mládí: to bylo jedinké vlákno, na němž
jsem se zachoval, když všecko se již strhalo, a vše ostatní ne
pomohlo; Jak krásné to svědectví pro křesťanské matky, pro
sílu křesťanské výchovy, která vidí vzor ve sv. rodinězježíš, Maria
a Josef.
'
Proto pravím, milujte, drazí posluchači, kázeň křesťanské ro—
diny a buďte moudří a nedejte se másti rozličnými svůdnými
řečmi, které přicházejíjako vítr a jako vítr také odcházejí, ale skála
naší sv. víry trvá dále.
Já jsem ukázal vám, jak s_narozením Panny Marie vychází
nový“ červánek mocného a sv. panenství, které jest mravní silou
jednotlivce a národů a jak i. naši době ho třeba a najde se mezi
ctiteli Panny Marie, dále jsem vám ukázal. že manželství bylo
vráceno prvotnímu účelu dle slov Krista Pána a že zůstává pi
lířem blahobytu a konečně. že mateřství zastkvělo se se svatou
rodinou v plné své kráse. Teď na vás, posluchači a ctitelé Panny
Marie jest, abyste vy chodili ve světlém příkladě Panny Marie
v nevinnosti duše, ve věrnosti manželské a v povinnosti mateř
ské Tak budete milovati kázeň a moudrost a najdete spasení.
Amen.

Fr. Vaněček.

LISTY VĚDECKÉ.
Král Jindřich Vlll.proti
Lutherovi hájísedm
svatosti.
Podává prof. los. Staněk. — (Pokrač.)

Domnívá-li se Luther, že dobré skutky jsou zbytečny a pouze
víra že postačuje, ať jsou si skutky jakékoli, tu rozchází se s církví
ovšem, která více věří sv. apoštolu Jakubu, řkoucímu: Víra beze
skutků (dobrých) mrtva jest. Jak. 2. Z uvedeného patrno, jak ne
moudře si počíná Luther, když na stolici římskou tak se obořuje,
že sám uvízne v síti směšnosti nebo bezbožnosti.
Dle mého zdání domnívá se asi Luther, že pouhá v'íia beze
skutků k ospravedlnění dostačuje. Ze toho náhledu jest, dosvědčují
jeho výroky jinde uvedené, jakož i to, když praví: Opera Deus
nihil curat, nec eis indiget. Indiget autem, ut verax in suis pro
missis a nobis habeatur. O skutky se Bůh nestará a nepotřebuje
jich. Toho však potřebuje, aby od nás byl považován za věrného
ve svých záslibácb.
Co těmito slovy Luther říci chtěl, jest jeho věcí, já pevně
věřím, že Bůh se stará i o víru naši i o skutky naše, ač ani naší
víry ani našich skutků nepotřebuje. Skutků našich nepotřebuje,—
poněvadž Bůh jest, ale stará se o všechno, co lidé konají, zaka
zujet jedno a velí druhé, bez jeho vůle ani vrabec se střechy ne
spadne.
Než, poněvadž Luther k tomu směřuje, že kajícník má jenom
započíti nový život a že mu není třeba, aby uložené mu knězem
pokání konal, slyšme sv. Augustina, co ten praví v té příčině:
Non sufňcit mores in melius commutare et a praeteritis malis re
cedere, nisi etiam de his, quae facta sunt, satisfaciat Domino per
poenitentiae dolorem, per humilitatis gemitum, per contuti cordis
sacriňtium, cooperantibus claeomosynis et jejuniis. Nepostačuje
jenom mravy proměniti v lepší a starých nepravostí zanechati,
neučiní li člověk zároveň za hříchy své zadost Bohu kající bolestí,

pokornými vzdechy, obětí zkroušeného srdce, almužnouapostem.
A jinde volá: Ponat se poenitens omnino in juditio et potestate
sacerdotis, nihil sui reservans sibi, ut omnia eo iubente paratus
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sit facere pro recipienda vita animae, quae faceret pro vitanda
corporis morte. Necht odevzdá se kajícník úplně rozsudku a moci
kněze, a nic ze svého at si nevyhrazuje pro sebe, aby rozkaz jeho
(kněze) hotov byl všechno činiti pro znovunabytí života duše, co
by činil, aby se vyhnul smrti těla. A jinde zase: Ligant 'quoque
sacerdotes, dum satisfactionem poenitentiae conňtentibus impo
nunt: solvunt, cum de ea aliquid dimittunt. Opus enim justitiae
exercent in peccatores, cum eos justa poena lígant: opus miseri—
cordiae, cum de ea aliquid relaxant. Svazují kněží, když ukládají
zpovídajícím se zadostčinění kajícné: rozvazují, když z něho něco
odpouštějí. Vážou—lihříšníky spravedlivým trestem, konají skutek
spravedlnosti na nich: skutek milosrdenství, umírňují-li pokání.
DJkázal jsem, tuším, dosti jasně, jak nespravedlivě kydá
Luther hanu na církev a v celém traktátu o pokání jak hlásá učení
nerozumné, pošetilé a absurdní, učení, které odporuje sv. Otcům,
Písmu sv., všeobecné

víře církve sv., souhlasu tolika věků a ná—

rodů. Než ani tím se ještě nespokojil. Ač dlouho přiznával, že
pokání jest svátost, tu na konci knihy, jakoby ho mrzelo, že
v knize jeho jest něco pravdivého, změniv smýšlení své, popírá,
že pokání jest vůbec svátostí.
Luther z předu vyznává, že nijak nepochybuje, že každý
sproštěn jest všech hříchů, kdo by se z nich vyznal komukoli
dobrovolně, nebo kárán jsa, za odpuštění prosil a se polepšil.
Takli smýšlí — ačkoli vtom chybuje, když dí, vyzná—lise komu—

koli, že může dojíti odpuštění hříchů, též i v tom, když učí, že
jich může býti sproštěn, když pokárán, za odpuštění prosí — po
važuje-li tedy pokání za tolik užitečné, proč popírá, že jest svá
tostíř Nečiní tak jistě z žádného jiného důvodu, než aby pokání
zlehčil, aby ono zbaveno jsouc jména svátosti (kteréžto jméno
u křesťanů veliké vážnosti se těší), — lidem zevšednělo. Tvrzení
své nemůže pak ničím jiným odůvodniti, leč tím, že prý u po
kání není viditelného znamení: jakoby samo pokleknutí avyznání
hříchů, slova akříž, jimiž zpovědník kajícníka rozhřešuje, nemohly
býti viditelným znamením neviditelné milosti, kterou proniknut
dosahuje odpuštění hříchů!
Než abych již ukončil slova svá o pokání: Kéž by Luther
jednou sám se kál, že o pokání tak špatně učil, kéž by vykonal
řádně všechny ty části pokání, které chtěl odstraniti; kéž by
litoval své zlomyslností, veřejně vyznal své bludy a podrobiv se
církvi (které tolik hrozně utrbal na cti), za všechno to, čím se
provinil, pokud jen může, dosti činil. Zadostučinění náležitého ne
bude moci beztoho nikdy dáti!

Biřmování.
Biřmování neuznává Luther za svátost a diví se, co že církvi
napadlo, že považuje je za svátost, a ve věci tak důležité člověk
ten lehkomyslný ještě šaškuje; tážet se, proč z chleba neudělají
tři svátosti, že jakési důkazy by nalezeny byly v Písmě. Proto ne—
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činí tak církev, že nepostačují jí kterákoli slova Písma, aby usta—
novovala jiné svátosti, než které Kristus ustanovil a svou krví
posvětil, jako naopak zase nezamítá žádné z těch svátostí, které
z rukou Kristových a apoštolů přijala, třebas by .o nich nikde
psáno nebylo.
Praví-li Luther, že biřmování nic spasitelného nepůsobí a že
není podepřeno žádným přislíbením Spasitelovým, jsou to prázdná
slova, která ničeho nedokazují. Popírají jenom všechno. Luther
sám uvádí některá místa, ve kterých by dobře mohly míti vznik
počátky biřmování, ač se tomu Luther vysmívá. Proč tedy tak
zlomyslně vrhá se na církev, jakoby lehkomyslně jednala, pova- 
žujíc biřmování za svátost? Není prý v oněch místech nikde ani
slova zaslíbeníl jakoby byl Kristus neslíbil, nemluvil a nečinil nic
více, než cozaznamenali evangelisté. Na základě takového dů
vodu — kdyby jedině bylo evangelium janovo — mohl by ipo—
pírati, že Kristus ustanovil při poslední večeřisvátost oltářní, nebot
o ní sv. apoštol Jan nepíše. Pomlčel o ní z téhož záměru božího,
ze kterého všichni mnoho jiných věcí opominuli napsali, které
činil ]ežíš a které, jak dí evargelšsta, nejsou napsány v knize této
a kterých by celý svět nemohl obsáhnouti.
Některé z těchto věcí sděleny byly věřícím ústy sv. apo
štolů a v církvi katolické potom stále se uchovávají. Proč bys
neměl tedy církvi věřiti, když učí některým věcem, třeba nena
psaným v evangeliu? Vždyť dle učení sv. Augustina ani bys ne—
věděl, které evangelium jest pravé, kdyby ti toho církev neozná
mila! A kdyby ani žádné evangelium nebylo bývalo napsáno,
měli bychom přec evangelium, evangelium napsané v srdcích lid
ských, které jest starší všech spisů evangelických, měli bychom
svátostí, o nichž se domnívám, že starší jsou než všecky knihy
evangelistů Ať se proto nedomnívá Luther, že bezúčinnou jest ta
svátost, o jejímž ustanovení v Písmě sv. se ničeho nedočítá. Ne
věří-li než to, o čem Písmo sv. zřejmě mluví, jak věří ve stálé
panenství Panny Marie (ač věří-li v ně ten, kdo skoro v nic ne
věří)ř O tom v Písmě sv. není nikde ani zmínky, takže Helvidius
jenom z mlčení Písma vzal si příčinu tvrditi o'paku. Ajeho tvrzení
oproti můžeme postaviti jenom stálou víru celé církve. A víra ta
není nikde větší a pevnější než u svátostí. já pevně věřím, že
není možno, aby někdo, kdo má jen jiskřičku víry, mohl se do
mnívati, že by Kristus, který za Petra se modlil, aby neklesala
víra jeho, který církev svou na skále vystavěl, mohl trpěti, aby
celá církev po tolik století považovala mylně za svátost, co by
bylo jenom prázdným znamením věcí hmotných.
Kdyby nic o těch věcech psáno nebylo, tož přece oúmyslu
Páně mohli vypravovati ti, kteří vždy s ním byli a o nichž on
sám praví: Vos testes estis, qui mecum ab initio fuistis. jan 15,27.
I vy svědectví vydávati budete, nebo od počátku se mnou jste.
Mohl poučovati, co se státi rrá, sám Duch svatý, o němž praví
Kristus: Cum autem venerit paracletus, quem ege mittam vobis
a Patre meo, spiritum veritatis, qui a patre procedit; ille testi
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monium perhibebit de me. Jan 15, 26. Když ,pak přijde Utěšitel,
kteréhož já pošlu vám od Otce, Ducha pravdy, kterýž od Otce
pochází, tent svědectví vydávati bude o mně. A opět: Cum ve
nerit ille, qui est spiritus veritatis, ducet vos in omnem veritatem.
Non enim loquetur a semetipso, sed quaecunque audierit, loque
tur, et quae futura sunt„annunti abit vobis. jan 16,13. Když pak
přijde ten Duch pravdy, naučit vás všeliké pravdě; nebo nebude
mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, bude mluviti, a co přijíti
má, zvěstuje vám. Mohla by proto církev, když má takové učitele,
tolik živých evangelistů a k tomu Ducha sv., který pravdu jí
oznamuje, mohla by, táži se, ustanoviti něco za svátost, co by ji
nebylo, mohla by skládati naději v něco, co by naděje té splniti
nemohlo? Neni moudřejší věřiti, že od apoštolů. že od Ducha sv.
poučována byla? Pozorujeme-li jméno této svátosti, udělovatcle
a sílu, kterou přislibuje, tu shledáváme, že věc není takovou,
abychom se mohli domnívati, že církev lehkomyslně jednala, když
biřmování přijala za svátost. Hugo de sancto Victore píše: A chris
mate Christus dicitur, aChristo Christianus: cuius ex quo nomen
omnes communicare coeperunt, omnes unctionem accipere debu—
erunt: quia in Christo omnes electum genus sumus et regale sacer
dotíum. Od křižma má jméno Kristus, od Krista křesťan: p_roto
musili všichni býti pomazání tím, od čehož jméno přijali, poně
vadž všichni jsme v Kristu národ vyvolený, kněžstvo královské!
A pomazán! nepřijímáme, vyjímajíc jediný případ nutnosti, od
jiného, leč od biskupa, který křesťana posiluje, Ducha sv. udě
luje, jako, dle slov téhož Hugona, ve staré církvi jedině o apo
štolech čteme, že měli moc vzkládáním rukou Ducha sv. udělovati.
A účinky svátosti týž učenec udává slovy: Sicut in baptismo re
missio peccatorum accipitur, 'ita per manus impositionem spiritus
paracletus datur. Illic gratia tribuitur ad remissionem peccatorum,
hic gratia datur ad conňrmationem. Quid autem prodest, si a
lapsu crigeris, nisi ad standum conňrmeris. jako přijímáme na
křtu odpuštění hříchů, tak uděluje se vzkládánim rukou Duch sv.
Utěšitel. Tam uděluje se milost odpuštění hříchů, zde milost se
trvání. Co by ti pak prospělo. kdybys z pádu povstal, ale nebyl
bys posilněn, abys stát! mohl? Tak Hugo. A zdravý rozum dává
mu za pravdu. Jako v životě tělesném mimo narození, jímž života
nabýváme, jest třeba ještě jiných úkonů, jimiž dosahujeme vzrůstu
a síly: tak také vživotě duševním, který křtem počíná, jest třeba
svátosti biřmování, kterou život duchovní k dokonalosti dospívá
a Ducha sv. obdržuje k náležité posile. Svátost křtu posiluje nás
u víře, svátost biřmování sílí nás, abychom víru bez bázně vy
znávali. K tomu tedy nás vede a sílí biřmování, abychom před
nepřítelem víry nezapřeli, ale statečně ji hájili. Totéž hlásá Mel
chiades: In baptismo regeneramur ad vitaml post baptizma con
ňrmamur ad pugnam Nam conňrmatio ad huius mundi agones
armat et instruit. Křtem k životu se znovu zrozujeme. po křtu
býváme posilnění k boji. Vyzbrojujeť nás biřmování a připravuje
k zápasům tohoto světa. (De consecratione.)
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Konečně, aby Luther poznal, že tato svátost není novou,
ani pouhou smyšlenkou a že i Ducha milosti a pravdy uděluje,
připomínáme, co napsal o biřmování sv. ]erony'm: Episcopus si
imponit manum, iis imponit, qui recta ňde baptizati suunt, qui in
patre et filio et spiritu sancto tres personas et unam substantiam
crediderunt. Arianus vero cum nihil aliud crediderit (claudite
quaese aures, qui audituri estis, ne tantae impictatis vocibus pollu—
amini) nisi in patre solo vero Deo, et in jesu Christo salvatore
creatura, et in Spiritu sancto utriusque servo, quomodo Spiritum
sanctum ab ;ecclesra recipiet, qui necdum remissionem pecca
torum consecutus est? Spiritus quippe sanctus nisi mundam ňdem,
non incolit, nec habitator eius templi efňcitur, quod antistitem non
habet veram fidem. Quod si hoc loco quaeras, quare in ecclesia
baptizatus, nisi per manus eppiscopi non accipiat Spiritum san
ctum, dice hanc observationem ex ea autoritate descendere. quod
post ascensum Domini Spiritus sanctus ad apostolos descendit et
multis in locis idem reperimus (Adversus Luciferianos). Vzkládá-li
biskup ruce, skládá je na ty, kteří v pravé víře pokřtěni byli,
kteří uvěřili, že v Otci, Synu a Duchu sv. jsou tři osoby a jedna
podstata. Arian však, když toliko věří (zandejte si uši. prosím,
kdo to uslyšíte, abyste nebyli poskvrněni slovy tak bezbožnými),
že jediný Otec jest Bůh, Syn, Ježíš Kristus, Spasitel. že jest tvor
a Duch sv. že jest sluha obou, jak může od církve obdržeti Ducha
sv., když se mu nedostalo ani odpuštění hříchů? Duch sv. ne
bydlí leč tam, kde jest čistá víra a stává se obyvatelem jen
toho chrámu, kde knězem jest víra pravá. Tážeš-li se zde, proč
člověkvcírkvi pokřtěný jen rukama biskupovýma může Ducha sv.
přijmouti, věz, že to z toho pochodí, že po nanebevstoupení Páně
Duch sv. na sv. apoštoly sestoupil. Potud Jeroným.
V tom smyslu mluví mnohá místa Písma, nejjasněji však
ono ve Skutcích apoštolských 8, 14—17, kde čteme: Uslyševše
pak apoštolé, kteříž byli v ]erusalemě, že Samaří přijalo slovo
boží, poslali k nim Petra ajana. Kteříž přišedše modlili se za ně,
aby přijali Ducha svatého, neb ještě byl na žádného z nich ne
přišel, ale pokřtěni byli toliko vejménu Pána ]ežíše. Tehdy vzklá
dali na ně ruce a oni přijímali Ducha sv.
Divím se proto, co to napadlo Lutherovi, že považuje biř
mování toliko za pouhý obřad a upírá, že by bylo svátostí. jestit
přece zjevno a patrno nejen ze svatých Otců a církevních učitelů,
nejen ze všeobecného souhlasu církve, ale i z Písma sv., že vidi
telným znamením, vzkládáním rukou biskupských, uděluje se ne
toliko milost, ale i sám dárce milosti, Duch svatý-. At ustane tedy
Luther pohrdati svátostí biřmování, pro kterou mluví důstojnost
udělovatelova, autorita církve i sama užitečnost svátosti.

Manželství.
Manželství, nejprvnější ze všech svátostí, které již u prvních
lidí bylo, které prvním zázrakem Kristovým bylo poctěno, které
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tak dlouho a v takové vážnosti bylo pro svůj svátostní charakter,
snaží se Luther zlehčiti a tvrdí, že není žádnou svátostí, proto
asi. aby nikdo budoucně nebral to přílíš vážně s manželskou věr
ností. Když popíral ostatní svátosti, počínal si tak, že u jedné po
přel viditelné znameníl u jiné milost: u manželství popírá. oóe'.
Popírá, že by někde byla přislíbena manželství milost, po
pírá, že by někde bylo pro ně ustanoveno viditelné znamení.
A odkud to ví? Poněvadž o tom nikde nečteme, odpovídá. ójak
znamenitý to důvod! Nečteš-li o ustanovení některé svátosti
vknize, popírášl Akterou knihu napsal ten, kdo ustanovil všechny
svátosti? Evangelistům věříš? Proč tedy nevěříš církvi, které Kri
stus dává přednost přede všemi evangelisty, kteří přece nejsou
nic jiného než údy církve? Věříš-li údu, . proč nevěříš celému
tělu? Církev věří, že manželství jest svátost, církev věří, že Bohem
bylo ustanoveno Kristem na svátost povýšeno, sv. apoštoly hlá
sáno, církev věří, svatými Otci že až na nás se dochovalo, že
manželství jest svátostí, a my že to učení, tu víru máme přenésti
na své potomky a to že díti se má až do skonání světa, až do
skonání světa že má manželství považováno býti za svátost.
Tomu věří církev a čemu věří, to hlásá.
.
Tobě to praví, a táž církev to praví, která ti i sděluje, že
evangelisté napsali evangelium. Kdyby ti 'církev neřekla, janovo
evangelium že janovo jest, nevěděl bys toho. Neseděl jsi přitom,
když ho psal. Proč tedy nevěříš církvi, když praví, to a to že
Kristus činil, ty a ty svátosti že ustanovil, to a to apoštolům ozná
mil, jako jí věříš, když dí, to že apoštol napsal?
Luther praví: U patriarchů bylo manželství, u pohanů bylo
manželství, a přec, ani u jedněch ani u druhých nebylo svátostí,
ač u všech bylo zrovna tak pravým manželstvím, jako u nás.
Ohledně patriarchů, kteří byli pod zákonem a před záko
nem, nesouhlasím 5 Lutherem, ano domnívám se, že jim manžel
ství bylo svátostí, jako jim svátostí byla iobřlzka. jinak jest tomu
u pohanů. U těch pravost manželství záležela na zvycích a záko
nech toho kterého národa: a proto co u jedněch bylo pravým
manželstvím, nebylo jím u druhých. jsou ovšem i autoři, kteří se
domnívají, že i manželství u pohanů bylo svátostí. Sv. Augustin
v tom ohledu píše: Sacramentum conjugii omnibus gentibus corn
mune est, sanctitas autem sacramenti non est nisi in civitate Dei
nostri a monte sancto eius. Svátost manželství jest společná všem
národům, sle svatost svátosti není než v městě Boha našeho, na
svaté hoře jeho, Kdo se chce přesvědčiti, že i Hugo de sancto
Victore v té věci souhlasí se sv. Augustinem, ať si ho přečte.
A byt byimanželství pohanů nebylo svátostí, nenásledovalo
by z toho nijak, že ani manželství křesťanů není svátostí, jak uza
vírá Luther. Lid boží hledá v'manželství něco světějšího, než po
han, a vždy hledal, ikdyž bylo prvně ustanoveno, i když. bylo od
Boha zvláštními zákony poctěno a zušlechtěno. U pohanů jednalo
se toliko o věci lidské, proto bylo manželství uzavírána a rozlu
čováno dle smluv a zákonů lidských. Unároda božího bylo man
Rádce duchovní.
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želství nerozlučitelné. Dovolil-li Mojžíš Židům, aby směli dáti že
nám svým lístek zápudný a od sebe je propustiti, dělo se to, jak
praví Kristus, toliko pro tvrdost srdce židovského národa, jinak
by byli mnozí jednoduše manželky své Zabili, když by se jim
byly nelíbily. »Abinitio,c praví Kristus, »non erat sic.c S počátku
tomu tak nebylo. Mat. 19, 8.
(Pokrač.)

„Náš křesťanský odkaz“.
Vyňal a přeložil Josef hrabě : Berchtoldů. ——
(Dokončeni.)

HLAVA XVII

Božské poslání Kristovo dokázané podivuhodným rozšířením
a ustavičným trváním křesťanského náboženství.
Na úsvitě křesťanství římské císařství, když bylo dosáhlo
vrchole intellektuelního vzdělání, padlo do nejnižší hloubky mravní
a náboženské zvrhlosti. Když Kristus se zjevil, shromáždil kolem
sebe dvanácte lidí, svých prvních učedníků a učinil je nástroji
nejmocnější mravní revoluce, jež kdy udála se v dějinách času.
Bylo jim nakázáno, aby zničili pohanství ve světě, aby na místě
jeho zřídili úctu jednoho pravého a živého Boha; aby vykořenili
nejzastaralejší a nejbouřlivější vášně ze srdcí lidských, a aby zasa-—
dili tam království knížete míru.
Spasitel náš ukládá jim těžký závazek, aby hlásali evangelium

jeho všem národům do skonání světa a posilu jim dává dvojím
proroctvím, týkajícím se jeho světového rozšíření a jeho trvalé
stálosti. Slíbil jim, že símě slova jeho zakoření se a rozšíří po
celém světě a že království jeho na zemi potrvá, až času nebude
více. »Budete mi svědkové v ]erusalemě, a ve všem Judstvu, iSa
mařsku, a až do posledních končin země:. 1) »A bude kázáno
toto evangelium o království po všem světě, na svědectví všem
narodůmna) »Já jsem vyvolil vás, a postavil vás, abyste šli,
a užitek váš aby zůstal-.“) »Brány pekelné jí (církve mé) ne
přemohou.c 4) »Aj, já jsem s vámi po všecky dny, až do skonání
světa.c 5)

Apoštolové maji úplnou víru ve slova svého Pána. Vědí, že
jest Bohem, neboť byli svědkové zázraků, jež konal na důkaz
svého božství. Vědí, že slovo jeho jest všemohoucím; že jest to
ten, kterýž na počátku řekl: »Buď světlo, a učiněno jest světlou
>Zploď země bylinu,< a stalo se, aby jejich službou roznítil světlo
pravdy své, aby svítilo na zatemnělé rozumy lidí a jejich srdce
aby vydávala bohatou žeň dobrých skutků. A pročež vydávají se
na cesty plni statečnosti, a plni důvěry ve své poslání. Jejich je
diná zbraň jest kříž, jejich jediný pověřovací list jest evangelium.
)Skutk.

5) Týž xxvm.

1. s. — 2) Mat xxxv.

— 3) jan xv. _ 4) Mat. xvr. —
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Sv. Petr počíná apoštolskou službu svou v Jerusalemě, kde
první jeho řeč doprovázena jest obrácením tří tisíc duší Z těchto
byli někteří bezpochyby svědkové smrti Kristovy, ano měli snad
i účast při ní. Po té přináší víru do Antiochie, kde postaví sto
lici svou a končí své práce a život svůj v Rímě. Sv. Pavel pro
chází císařství od východu na západ. Dějepis jeho cest a prací,
jak nastíněn ve skutcích apoštolských, vzbuzuje náš nezměrný úžas.
Sv Ondřej káže ve Skythii a Recku. Sv. ]an hlásá evangelium
v Ephesu a Asii menší. Sv. jakub menší provozuje apoštolský úřad
svůj v J_udsku a Galilei. 0 sv Jakubu větším se praví, že pronikl
až do Spanělska Sv. Tomáš nese světlo a pravdu do Indie. Sv.
Bartoloměj činí Krista známým lidu arménskému, a tak jest
i s ostatními apoštoly Tím způsobem vyplňují přikázání Páně,
aby >učili všechny národy:, a tak s překvapující rychlostí a v tak
neuvěřitelně krátkém čase sv. Pavel mohl zvolati. »Po vší zemi
rozešel se zvuk jejich, a do končin okrsku země slova jejich : 1)
Leč j me-li úžasem naplněni nad svatou odvážlivostí apoštolů
a jejich prvních učedníků, když brali na se hroznou úlohu, na ně
vloženou, vzrůstá podiv náš, uvažujeme-li zázračný úspěch, jenž
korunoval jejich práce, neboť mnohem snadnější jest kázati evan
gelium, než přesvědčovati lidi, aby je přijali. Símě slova vzrostlo
v mohutný strom, rozkládající větve své daleko široko, ukrýva
jící národy pod širokým stínem svým a živící je svým životo
dárným ovocem.
V několika letech zapustilo křesťanství tak silné kořeny
v římském císařství, že naplnilo žáky své radostným nadšením
a nepřátele své poplachem a zděšením.
Dvacet pět let po smrti Kristově, sv. Pavel píše Římanům,
blahopřeje jim, že jejich »víra rozhlašuje se po všem světě:/)
a ovšem od těch, kteří byli v lásce a.společenství svírou v Římě.
Třicet let později Plinius, propraetor bithynský v dopise na
císaře Trajana vyjadřuje starost svou nad vzrůstajícím počtem
a vlivem křesťanů ve své vlastní a sousední provincii pontské.
»Nákaza této pověry-,c praví, »nerozšířila se jen po městech, ale
též po vesnicích a širé krajině.: Dodává, že následkem rychlého
rozšíření křesťanství chrámy bohů jsou skoro opuštěny a prodej
obětí že se téměř zastavil. I dotazuje se, jakého způsobu by se
měl chopiti, aby zastavil šíření t,hoto zla.
Sv. Iustin mučedník, jehož smrt udála se 66 let po smrti
sv. jana Evangelisty, praví, že »není jednoho pokolení lidského,
barbarského nebo řeckého, nebo z těch, již jsou nomady či pa—
stevci v stanech, u nichž modlitby a oběti nebyly by přinášeny
Otci všehomíra jménem ]ežíše ukřižovaného:.3)
Sv. Ireneus, jenž narozen byl r. 120, zaznamenává s velkým
důrazem podivuhodné rozšíření křesťanství až k časům jeho:
»Církev,c praví, »jest rozšířena po celém světě, až ku koncům
země, přijatá od apoštolů a jejich učedníků, víra v jednoho Boha,
') Rom. X., 18. — 2) Řím. 1, 8. -— 3) Dial. s. Tryb.
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Otce všemohoucího . . . Církev přijavši tuto víru, ačkoliv rozptý
lena jest po celém světě, pečlivě ji zachovává, bydlíc jako vjednom
bydlišti, a věříc tak vtoto učení, jako by měla jednu duši ajedno
srdce . .' . A ačkoliv jsou různé jazyky na světě, přece moc po
dání jest jedna a táž.c A vysvětluje dále krásným přirovnáním
příčinu tohoto spojení. Jako světlo, praví, jež osvěcuje tento svět,
jest všude totéž, ježto prýští se z lampy dne, tak světlo víry jest
vždy a všude totéž, ježto vychází z ježíše Krista, slunce to spra
vedlnosti. 1)

Tertullian, jenž narodil se r. 160, mluví ve své Apologii
ještě' mohutnějším jazykem o vzrůstu křesťanství: »Od včerejška
pouze jsme, : praví, »a přece naplnili jsme každé místo patřící
vám, města, ostrovy, tvrze, přístavy, shromáždění, i vaše ležení,
vaše třídy, spolky, paláce, senát, forum. Pouze vaše chrámy jsme
vám zanechali. : Opětně: »Království Kristovo nemá žádných
hranic. Všude jest víra s ním. Všichni národové jej ctí Všude

panuje a dostává tribut klaněníc
Klement alexandrinský ke konci druhého století píše: »Slovo
Pána našeho nezůstalo v judsku, jako ňlosoňe zůstala v Řecku
nýbrž byla rozlita do celého světa, přemlouvajíc stejně Řeky
i barbary, kmen za kmenem, vesnici za vesnicí, každé město,
všechny domy a posluchače, jednoho za druhým ano i nemálo
z filosofů samých. .

FHothea.
Dne 22. července bylo tomu 300 let, co sv. František Sá
leský svou zlatou knížku »Filotheuc uveřejnil. Není v pravdě
možno vše shledati a vypsati, co toto »navedení k zbožnému ži
votu: — tak byla od něho sama nazvána — zažilo a působilo.
V aktech povýšení svatého biskupa za církevního učitele dí se:
»V počtu asketických knih zaujímá »navedení k zbožnému ži
votu: první místo, ona knížka, která tolik vynášena jest, která
pro duše tak veliký užitek zjedna'a, že pouze na základě jí mohl
by se již pro svatého biskupa požadovati název »církev. učitelec.
Sbor professorský na theologické fakultě ve Vídni ve své prosbě
o udělení názvu doktora pro svatého Františka uvádí, že tato
knížka vyznamenává se jak zvláštní čistotou učení, tak i doko
nalou řečí. »Tato prazvláštní kniha, kniha knih ve svém způsobu,
která od katolíků i jinověrců s nejvetší radostí přijata byla, při
vedla mnohé ku pravé zbožnosti a podporovala je při obnově
života a snažení po dokonalosti.
Ode dne 22. ledna 1603 převzal František Sáleský du
chovní vedení paní z Charmoisy a dal jí po dvě léta písemní
návod k bohumilému, dokonalému životu. Tato paní Všlk sebrala
pečlivě všechna naučení a příležitostně je ukázala rektoru kolleje
1) Lib. I. C. X.
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jesuitské v Chambery, P. Fourrieru, kterému se tak zalíbily, že
Františka neustále k uveřejnění sbírky nutil
Tento však nechtěl. Ale, co pak možno s těmito ubohými
pohozenými poznámkami činiti? jak, dobrý pater měl trpělivost
všecky tyto bídné cetky čísti, které jsem jen zběžně napsalřa
Než nic nepomohlo, pokorný světec musil všeobecnému přání
vyhovéti.

_

»Chtěl ve »Fllotheic pravou zbožnost odděliti od chmurné
přísnosti, která odstrašuje a k zoufání vede. jí však přece tu
řádnou přísnost ponechati, již pravda vyžaduje; chtěl ukázali, že
se snáší se všemi povinnostmi občanského života, s každým
stavem a povoláním, zkrátka chtěl ukázali, jak možno ve světě
žíti, aniž by se člověk duchem světa poskvrnil, jak možno činiti,
co jiní činí, vyjímaje hřích, že máme své konání posvěcovati úmyslem
Bohu tím se zalíbiti a toho dosáhl nejpodivuhoduějším způsobem
ve svém návodu !( zbožnému životu-. Tak píšeoněm francouzský
životopisec.
Sotva knížka se objevila, již každý chtěl ji míti, čístiaopěta
opět čísti.
Jindřich IV. francouzský byl u vytržení nad ní, Kateřina
Medicejská poslala ji jinověreckému anglickému králi jakubu I.,
který prohlásil, že mezi všemi jeho biskupy nenalézá se ani je
diný, který by byl schopen to napsati, který tak rozumí nebi a
způsobu andělů. Případně označili otcové vatikánského koncilu
význam knihy. Touto knihou zjevila se pravá zbožn05t, připravila
si cestu k trůnům a vojenským táborům, k soudům a celnicím,
k dílnám i pastvištítn. Až k roku 1656 bylo třeba ve Francii 40
vydání, překladů bylo do 17 jazyků.
Sv. Františka z Chantalu píše, že se praví, že Duch boží
světci knihu tu do péra diktoval. Svědčí, že veliký počet lidí
zjednalo si z této knihy zbožnost. Kartusiánský generál Bruno,
jeden z nejučenějších a nejctnostnějších mužů svého století, radil
skladateli, by více již nepsal, ježto v tomto díle to nejvyšší podal.
Opak toho žádal Petr z Villarsu, arcibiskup z Vienne. František
měl podle jeho mínění ještě více psáti, by církvi ještě více prospěl.
Papež Alexander dí, že tato kniha pochází od Boha: a
Bourdalon kladl ji hned vedle Písma sv. Bossuet mluvío ní: Před
sv. Františkem byl duch zbožnosti u světských lidí skoro již ne
známým. Zahnali vnitřní a duchovní život do klášterů a mělo se
to za příliš ostré, aby se mohl u dvora a ve světě objeviti.
František byl vyvolen, by ho z jeho úkrytu vyvedl a lidi z to
hoto záhubného bludu vyprostil. Zavedl zbožnost do prostřed
světa, než nikdo si nemysli, že ji přestrojil, aby ji očím světských
lidí příjemnější učinil. Uvádí ji v jejím přirozeném obleku, s jejím

křížem, s jejími trny, s jejím odříkáním a jejími utrpeními.vao
podobě, v jaké nám ji předvádí a v jaké se v jeho návodu ku
zbožnému životu jeví, nemůže jí nejpřísnější řeholník a nejvyži
lejší dvořan, byt jí své naklonnOSti nevěnuje, přece své uctivosti
odepříti.
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Švýcarští biskupové prohlašují v aktech svatořečení, že ni
kdo nemůže řlci. že by neznal cestu k Bohu, nebot svatý Fran
tišek Sáleský všem ji ukázal. Filothea, jak pater Brucker S. ].
uvádí ve svém kázání 0 zbožnosti, stala se příručkou mnohých
duší, které chtějí Bohu horlivě sloužiti a po dokonalosti se snaží.
O této knize lze říci, že tolik duší zachránila a posvětila, kolik
písmenek obsahuje (tak říkával světec o jiné knize). Filothea ne
potřebuje doporoučení, ona létá vlastními křídly. jest sladká svým
cukrem, ozdobena a okrášlena svými barvami a klenoty.
Kdo má dobré víno, nepotřebuje vývěsní tabule.
Ještě připojujeme slovo kardinála Rauschera. Z koncilu, kde
se zasazoval horlivě o povýšení sv. Františka za doktora církve,
psal tehdejšímu řediteli semináře, pozdějšímu biskupu v Linci,
Můllerovi: :Světec osvědčil se svou Filotheou jako učitel nej
světějších tajemství, milosti a lidského. srdce.:
.
Dne 6. října 1874 napsal papeži; »Filotheou stal se svatý
biskup všem vším. Není žádného postavení a povolání v lidském
životě, kde by se nemohlo z Filothey zjednati nejvhodnějších
pokynů; ani protestanté nechybili, kteří tuto knihu ocenili. V pravdě
Filotheou stal se sv. František všem vším.
Č.

Otázka Honoriova.
Její vznik, dějiny a význam.
_Pojednává Frant. Gája. — (Dokončeni.)

Církevní sněm všeobecný může platně se usnášeti toliko ve
spojení s apoštolskou stolicí. Však otcové VI sněmu odsoudivše
Honoria pro blud jednali proti vůli stolce římského. Papež
Agatho jim přece ve svém listě výslovně připomněl, že žádný
z předchůdců jeho bludu oddán nebyl. Předhazuje-li Hefele listy
Honoriovy, na jichž základě prý otcové správně blud mu kladli
za vinu, činí tak neprávem, poněvadž souvislý obsah oněch listů
činí základ argumentace jejichf) A jednotlivé výrazy nikdy ne—
smí býti měřítkem vážného posudku, ani nemůže se v nich hle
dati »vyložený monotheletismus._2)
]ádro naší otázky a klíč k jejímu rozuzlení tvoří přirozeně
listy Lva II., nově zvoleného náměstka Kristova, jehož otcové žá
dali za potvrzení svých usnesení. Sami uznávali nutnost autorita
tivní approbace Říma. Vždyť ještě v živé paměti tkvěly jim dva
všeobecné sněmy, I. cařihradský a chalcedonský, jichž kanony
týkající se primátu cařihradských biskupů na východě pozbyly
všeobecného charakteru, když nebyly od papežů schváleny. I Rus
Lebedev zná tuto autoritu apoštolské stolice, neboť píše o sněmu
trullánském z r. 692: »Papež Sergius odepřel podepsati ustano—
1) Hefele III. 269. — ') tamtéž 147.
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vení trullánského sněmu, pročež neuznávají se od západní církve
za rovnocenné s ustanovením všeobecných sněmůF)
Důležitá pro nás místa z listů Lva II. jsme již uvedli a do
kázali, že se jimi přesně označuje vina Honoriova, kterou částečně
otcové bez spravedlivé příčiny prohlásili za blud, částečně nevy
mezili dobře stupeň její, neb aspoň si jej neuvědomili. Odsouzení.
jak je pojímá Lev II., zasloužil si Honorius plnou měrou. Monothe
letismus by jistě nezapustil kořeny tak hluboko, kdybyv zárodku
svém byl od papeže udušen. A jak zhoubné následky měla tato
nedbalost v jiných směrech, netřeba znovu podotýkati. Připome
neme jen některé, jako: poskvrnění tradice apoštolského Říma,
seslabeni papežské autority, nové odcizení východní církve nej
vyšší hlavě atd. Bylo potřebí zase velikého ducha na trůně pa
pežském, aby neblahé stopy jednání Honoriova pozbyly účinků.
Lev II. skutečně dostál všem požadavkům své doby. On usmířil
Výchoďany potvrzením jich dekretů, ale odvrátil zároveň morální
pohromu, kterou hrozilo způsobiti primátu římskému anathema
nad Honoriem-heretikem. Spravedlnost takto projevená jest přední
ozdobou jeho pontifikátu a zároveň známkou nemalé bystro
zrakosti státnické Kdybyznemístného strachu před kompromito
váním svého stolce odepřel sněmu potvrzení, rozdráždil by Výcho
ďany ještě více, dobrého, čisté víře oddaného císaře by si znepřátelil
a pozbyl tak naděje na pomoc jeho proti Longobardům, kteří
mnoho let už pustošili Italii pod hradbami samého Říma. Vzdě
láním, mužnou odvahou a širokým rozhledem v diplomacii vy—
rovnal se zajisté Agathonovi, předchůdci svémuazároveň rodáku,
nebot oba pocházeli pravděpodobně z řecké tehdy Sicilie. Oba
také vynikajice bezúhonným životem soukromým dovedli nejen
uchrániti lodičku Petrovu od záhuby v rozbouřené tehdy a pro
heretické úskalí nebezpečné době, nýbrž ozdobili ji také novými
hvězdami, která utvořila jména jejich, sv. Agatho a sv. Lev II.
*

*

*

V boji nepřátel proti monarchismu katolické církve tvoří
ovšem záležitost Honoriova jedinou toliko episodu. Neboť kolik
nevyjasněných míst v církevních dějinách, tolik nepřátelských
posic a pařeništ protivných zbraní. Majíce však na zřeteli obzvláště
pravoslavnou vědu theologickou a sledujíce vznešený cíl ideje
cyrillomethodějské, považujeme volbu svého “thematu za dosti
vhodnou. Vytkli jsme v úvodě přední úkol cyrillomethodějské
ideje, jenž pozůstává ve snaze po odstranění různých předsudků
mezi námi a pravoslavnými. Cestu k tomuto cíli udává nejlépe,
ač dle svého smyslu, ruský theolog, Alex. Běljaev ve spisu »O So
jediněnij Cerkvejc (Razbor encykliky Lva XIII. z r. 1894). Píše
takto asi: »Co prospěje studovati dějiny roztržky samé? Spíše
rozšíří se propast takovým studiem pro vzájemné obviňování.
Užitečnějším jest prozkoumati původní zařizení církevní a porov
1) Lebedev : Vsclcnskie Sobory, část II. 131.
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návati s ním církve nynější.< Chce tak poukázati na faktum, že
katolická církev dráhou progressivní více vzdálila se od původní
své matky devíti století,aže spíše zasluhuje slouti »schismatickouc,
nežli církev pravoslavná, která staré základy církevního života skoro
beze změny zachovala.
]inaký však jest výsledek rady Běljaevovy, užije-li se jí
správně. Či nevztahuje se podobenství Krista P. 0 hřivnách také
na náboženskou společnost? Církev východní zachovává poklad
víry, který zdědila vIX. století, neporušený sice. ale také nezvět
šený a nerozvinutý, takžeprávem stěžuje si filosof Solovjev na ne
tečnost své církve. Brána pekelná, s níž dle ustanovení Kristova
má církev bojovati, užívá přece vždy novýchanových prostředků.
Jak může církev obstáti, když článků dogmatických nerozvíjí,
vhodných zbraní nevyhledává a společnou organisací prováděnou
dříve na všeobecných sněmích pohrdá? 1)
Způsob činnosti církevní rozhoduje tedy při porovnávání
nynějších církví s původní, a záležitost Honoriova spadá právě do
doby předschismatické, kdy obě církve byly spojeny zvláště ži
vými styky diplomatickými a ona činnost charakteristická dosáhla
na VI. sněmu svého uskutečnění. Používají-li pravoslavní naší
otázky k útokům na autoritu papežskou, můžeme jim se své
strany zase vyčísti neschopnost východní církve svolati všeobecný
sněm na rozdíl od matky její — církve VII století. Můžeme také
upozorniti je na výroky, jimiž otcové slavnostně vyznali přednost
řím. papeže a z nichž jasný jest zvláště: »skrze Agathona mluvil

Petr..

0 Honoriovi soudí V. Solovjev velice mírně a příznivě, ba
omlouvá jej nadobro slovy: »Papež Honorius ani nepochopil, nač
tázal se jej patriarcha Sergius iodpověděl mu úplně nevhod.
O tom lehko přesvědčí se každý, kdo pozorně a nestranně pročte
vlastní list Honoriův, umístěný v aktech VI. všeobecného sněmu.
Toto neporozumění se strany papeže Honoria nezdá se divným
býti pro ty, kteří znají názory na tento předmět dřívějších církevo
ních učitelů. Tak sv. Cyrill alexandrinský ve svých výkladech
evangelia Janova (kniha II., hlava V.) dokazuje, že kdykoliv Slovo
Boží rozlišuje v Kristu dvě vůle, činí tak. aby se přizpůsobilo
lidským představám a chudosti slov v řeči, ve skutečnosti však
Kristus má nejen jednu vůli,nýbrž jest sám toliko vůlíOtcovouď)
(Cyrill. Alex. Opp. ed. ]. Auberti, Parisiis, t. IV. p. 198.)
Ačkoliv můžeme o Solovjevovi totéž říci, co o Assemanim,
že z přílišné horlivosti překročil mnohdy patřičné meze a poměry
s naší strany líčil snad příznivěji, s pravoslavné zas temněji, než
skutečnost je vykazuje, přece byl celkem nestranným, poněvadž
svou nestranností jenom dospěl při studiu na dráhu pravdy. Kéž
obě strany mají více takových nestranných mužů, aby kýžený smír
í mír východu se západem stal se skutkem na prospěch všem.
1) W. Solovjev, lstorija i buduščnost teokratii, Zagreb str. 4.
') lstorija i buduščnost' teokratij, str. 52.
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LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle XV. po sv. Duchu.
Mládenec v rakvi, matka u mrtvoly, Spasitel jako křisitel
mrtvých. (Homilie)
>Aj, mrtvý nesen byl ven.: Luk. 7.12.

(Dnešní evangelium.) Evangelium dnešní zobrazuje nám po
hřební průvod mládence, jehož v květu mládí smrt uchvátila. —
Potřebí jen, aby Bůh pokynul, a anděl smrti okamžikem nás uvádí
před soudnou stolici boží. — Avšak mrtvola mládence nebyla
pohřížena do hrobu; nebot ]ežíš křisitel mrtvých učinil na mlá
denci tomto to, co učiní o velikém dni soudném na všech mrtvých;
vzbudilf jej opět k životu pouhými slovy: »Mládenče, tobě pravím,
vstaňlc Luk. 7, 14.
Abychom byli ve víře ve všemohoucnost boží více utvrzeni
a k nejhlubší úctě Spasitele povzbuzeni, budeme dnes div Kristův,
o němž ve sv. evangeliu jsme četli, rozvažovati. Krásná naučení

poznáme z rozjímání tohoto. Zvlášť ale budeme rozjímati a po
zorovati:
1. mládence ležícího v rakvi,
2. matku, kteráž kráčela za rakví a
3. božského Spasitele, jenž mrtvého vzkřísil.

Pojednání.
I.

Mládenec ležící v rakví.
(Sirin.) Když ježíš, cestuje do městečka Naimu, kteréž asi
2 hodiny od hory Tábor a půl třetí hodiny od městečka Naza
retu vzdáleno bylo, přibližoval se ku branám města toho, tu vy
nášeli právě mrtvolu mládence, aby ji pohřbili. Tedy ani mládenec,
jinoch v květu svých nejkrásnějších let, v plnosti síly životní není
chráněn před smrtí!
.
Ano. nejmilejší, smrt vtiskla každému pečet svou — od
děcka ležícího v kolébce až ku starci shýbajícímu se pod tíží
Rádce duchovní.
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let svých neztrácí žádného s očí ajakmile přišel den, který vtiskla
smrt na čelo tvé, tu urve tebe, nechť jsi na poli, necht v chatrči,
necht v paláci — kdekoli tebe nalezne!
Smrt těla jest kletba prvotného hříchu prarodičů našich a
my všickni, jsouce jich potomky, jí podrobeni jsme. V tom jsme
si, nejmilejší. všickni rovni, že uloženo jest každému jednou umříti.
Ale jest veliký rozdíl v tom, jak každý umře. Jaký to rozdíl
v smrti spravedlivého a v smrti hříšníka!
(Smrt spravedlivého) Spravedlivý umírá v křesťanské odda
nosti do vůle boží, v důvěře v Boha, umírá s díkučinéním Bohu
za lásku a dobrotu jeho Smrt Spravedlivého jest sladké usnutí
po trpkém, těžkém životě, na kterýž následuje blažený sen, kterýž
skutečně se vyjeví — spravedlivý umírá tiskna obraz svého
Spasitele k zsinajícím rtům, objímaje svého ježíše, odevzdávaje
duši svou v ruce nebeského Otce a' jeho klidná, tichá, čistá tvař
rovná se libým červánkům na obloze po západu slunce.
(Smrt hříšníka) Ale jak zcela jinačí, jak hrozná bývá smrt
zatvrzelěho hříšníka, jehož celý život byl nepřetržitou řadou rou—
hání se Bohu, utlačování svého bližního! Hle — nyní má i on
odejíti, složit účty ze života svého, kde jen nepravosti páchal, má
jíti před soudnou stolici toho, v něhož snad hrdý jeho rozum
ani nevěřil, má odejíti před hroznou tvář toho, jemuž tak často
rouhavými svými ústy se posmíval! Dřív nechtěl věřiti v Boha,
smál se věčnosti a smrti, ale nyní blíží se poslední okamžik ži
vota jeho, nyní poznává, jakým pošetilcem, bláznem byl, nechtěje
v Boha věřiti, který nyní se ho dotýká svým spravedlivým prstem.
Vše jest pro něho ztraceno, nic mu nezůstalo, nežli věčnost a
soud, před který nenese leč své spáchané nepravosti asrdce hříchy
naprosto pokálené.
Vizte, nejmilejší, zatvrzelého neznaboha, jak umírá! Hrůza
nás pojímá! V tazích obličeje jeho jeví se celá jeho otupělá, stu
dená, zatvrzelá bytost. O kéž bys poznal, křesťané milý, tu hrůzu
smrti hříšníka zatvrzelého, kéž bys prohlédl v tento den, kdy
ještě stojíš ve szředu dnů svých, kdy's ještě snad zdráv a silen,
kéž bys poznal, co tijest ku pokoji! »Pročež bděte a modlete se,
nebo Syn člověka přijde vhodině, když se toho nenaděiete. . Tak
volá k nám všem Spasitel! Bdéte a modlete se, abyste mohli
umříti smrtí spravedlivého a nikoliv smrtí hříšníka.
II.

Matka plačící u mrtvého syna svého.
(Neštěstí vdovy.) Viděli jste, moji nejmilejší, zajistéjiž matku,
anaž kráčela za rakví svého jediného syna. Kdo popíšejejí bolest,
kdo slovy vysloví zármutek její! Tu bolest, tu strast trpkou, ó tu
může jen pocítiti srdce matky, jíž jest syn její všecko. Vždyť jej
s bolestí porodila, starostí vychovala vždyť tak mnohou noc pro
bděla u lůžka svého dítěte. Vždyť i své zdraví vydala, aby mohla
jen dítěti svému jedinému přispěti a mnoho-li potu seřinulo s čela
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jejího pro syna! Kdo tuto lásku mateřskou, již nemohu nic při—
rovnati zde na zemi, pochopí, ó ten pozná i tu velikou bolest
ženy naimské, kterouž truchlila pro svého jediného syna. Vždyť
byl on jedinou podporou jejím šedinám, proč i on jí vzat byl?
Zdaž nebylo to pro ni dosti, že vdovou se stala? — a vdovy
měli za času Pána Ježíše trudnější, smutnější život nežli za dnů
našich! Tot bylo přece přespříliš strastí pro srdce její!
(Proč přicházíneštěstí.) Nejmilejšíl podobně jako jí se vedlo,
děje se i teď přečasto. Již přísloví dí: »Když neštěstí přichází,
zřídka kdy přichází samo,: a často tážeme se: »Odkud to při
přicháziř Proč se to děje?: Ale marně snažíváme se, dáti sikotázce
této patřičnou odpověd, nebot nemůžeme zkoumati a poznati
nevyzpytatelné cesty prozřetelnosti boží. Bůh jest nekonečný,
věčný Pán všehomíra — aj, jak slabí, nepatrní, maličcí jsme my

proti němu!
Jak bychom mohli se odvážiti zkoumati cesty jeho! Ale něco
přece víme a víme to jistě, nebot Bůh sám nám to zjevil.
Víme totiž, žeBůh ty miluje, které kárá, a že ty kárá, které
miluje. Pošetilostí jest tedy, reptati proti Bohu v neštěstí a strasti,
ne, to není křesťanské, nebot křesťan má pevnou důvěru v Boha,
vždyt ví, že nad námi všemi vládne spravedlivý Pán, který kaž
dému odplatí podle míry skutků jeho. A jestliže i spravedlivý a
zbožný zde na zemi jest pronásledován bědou, neštěstím, zlými
lstěmi a úklady těch, kteří se nazývají »syny tohoto světa:, nej
milejší! přijde hodina, kde vše se to vyrovná. Až ku branám
hřbitova sahá nespravedlnost světa tohoto, pravím jen potud a
ne dále.
Za hrobem, aj tam nebude již nic platiti, tam čeká nás všech
spravedlnost jiná, spravedlnost vševědoucí a všemohoucí.
Popřejme již tedy, nejmilejší, synům tohoto světa té trošky
rozkoše a radostí pozemských, vždyt oni si již zde vše odbudou,
vždyt víme, že snáze jest, aby velbloud prošel dírkou jehličí než
aby nespravedlivý vešel do království nebeského.
(Bůh těší a pomáhá) Ještě něco jest nám všem, nejmilejší dobře
známo, že totiž navštěvování boží všechna mají svou míruakonec
a že tu bývá pomoc nejbližší, kde jest nouze a strast největší.
Nebot zdaž nebyl stav matky, již dnešní sv. evangelium nám líčí,
nad míru žalostný, bezútěšnýř Kde nalézala se nějaká útěcha pro
pukající žalem srdce mateřskéřl Nikde neviděla útěchy, jenom
žalost nevýslovná hlodala na duši její. Ahle! tu přistupuje Kristus
k ní a mluví k ní: »Neplačižc. Ten, který jí uložil nevyslovi
telnou žalost, též ji zvážil a změřil — vždyt bylo srdce jeho plno
lásky k trpícímu člověčenstvu! A již již přichází úleva umdle
nému srdci mateřskému: božský Spasitel navracuje jí již nejdražší
poklad její, jediného syna živého!
Jaká to byla radost pro hořekující matku, právě tak veliká
jakou byla její žalost dřívější. Z toho poznáváme, nejmilejší! že
bolest nezaviněné, byt byla i velikou nad míru, musí se končiti
jen radostí, že žalost, bud'si sebe trpčí, jen radostný konec míti
*
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musí. Č) věř to jen, křestane milý, věř to pevně, že ta cesta, na
níž snášíme bolesti a strasti, radostně se ukončí. A proto volám
již k vám všem nešťastným, pronásledovaným, kteří zde na světě
jen bídu a protivenství snášeti musíte: Neplačtež, nehoíekujtež,
— víra v Boha spravedlivého vás posiluj a útěchy vám dodej
v jistou trvalou odplatu!
\Nesme to kajícně.) Jestliže však, křestane milý, sám sis uložil
kříž, jehož břímě tě tíží, jestliže jsi svými hříchy zavinil svou
strast, 6 pak jen plač, plač slze lítosti, plač hořké, vřelé slzy!
Tím vyprosíš si milost slitování a i tobě ukončí se tvoje cesta
kříže v radosti a ne-li zde, v tomto údolí slz a běd, tož buď

jist, že stezka úzká a kamenitá, kterouž kráčíš, vede jistě k bra
nám radosti věčné. A proto nehaní žádný rozumný a neposmívá
se slzám spravedlivého, kdy se řinou z lítosti a z lásky. Mějme
úctu k slze spravedlivého! Ona jest perlou, kterou pošetilý, zvrhlý
svět povrhuje, ale která jest ryzíl Ano, chraň nás všech Bůh nej
většího zlého na zemi, tak zatvrzelého srdce, oka vyschlého!
Pokud nebesa jsou nám plna slitování a milostiva, vydávají ochla
zující, blahoplodnou rosu; podobně řine se i, pokud milost boží
ještě srdce naše obměkčuje, slza z oka našeho hojíc naše rány a
nesouc srdci našemu úlevy. Běda lidem s vyschlým okem, se za
tvrzelým srdcem!
III.

ježíš vzkřísil mrtvého.
(Modleme se za své zemřelé) 3) Když

Spasitel

uzřel plačící

matku, tu lítosti hnut jest. A jak by nebyl se srdcem pohnul
Ten, jenž jest sám svrchovaná, láska a dobrota. A týž božský
Spasitel, jehož srdce pohnula se, když uzřel plačící a hořekující
matku, ó ten zajisté nezůstane nepohnutým, když tisícové jako
vdova naimská plakati budou a hořké slzy prolévati pro své ze—
mřelé miláčky! Zajisté že i jim všem poskytne síly, naleje útěchy
do chorých srdcí jejich, aby utišil bolesti a zhojil rány jejich.
Pročež volám k vám všem, kteří hořekujete pro zemřelého
otce, pro mrtvou matku, pro syna, dceru aneb kohokoli, kohož
jste milovali za dnů jeho a jehož nelítostná smrt urvala ze středu
vašeho: utíkejte se k nebeskému lékaři duší, k Ježíšovi, ont vám
ulehčí i zemřelým k prosbám vašim, nebot Písmo sv. dí: »Spasi
telné jest za mrtvé se modlitic.
(Uzřímeje vzkřísené.)b) ježíš přistoupil dále k marám a dotkna

se jich promluvil svým všemohoucím slovem k mládencovi: »Pra
vím tobě, vstaň.: A hle ku slovu všemohoucího Pána vzpřímil se
ten, jenž byl mrtvým a počal mluviti. Vizme zde Krista jako Pána
života a smrti! Ten, jenž svět z ničeho stvořil, ten všemohoucím
slovem vzkřísiti může i mrtvé a věčně pravdivými zůstanou slova
jež jednou pravil: »já jsem vzkříšení a život; kdo ve mne věří,
žítí bude, byt i byl zemřel.: Ano, nejmilejší, kdo věří v jedno—
rozeného Syna božího, ten byt i tělesná schránka jeho sklesla
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do hrobu, byť i tělesně zemřel, ten nezemře na věky, nikoli,
žíti bude duševně, radovati se v obcování se svatými v nebesích
na věky. A až přijde veliký den všeobecného soudu, až ukáže se
znamení Syna člověka na nebi, až mrtví vstanouk všemohoucímu
slovu Páně, pak i tělesná schránka spravedlivého vstane oslavena,
proměněna, odůstojněna a opět spojí se se svou duší, aby na
věky radovala se v nebesích. O jaké útěchy přináší nám kře
sťanům víra tato! My víme avěříme pevně, že my všickni budeme
jednou vzkříšení a že budeme i oslaveni, jestliže přidržíme se vždy
svého Spasitele.
_
(Shledáme se s nimi.) c) Ježíš

uvedl

vzkříšeného

mládence

k matce jeho. jaká to radost pro ni, jaký to náhlý přechod od
největší bolesti k nejvyšší radosti! A to, co učinil zde ježíš vdově
před shromážděným lidem, to je obraz toho všeho, co činí na
pořád celému světu; nebo jako zde spojil matku opět se synem
jejím, tak spojuje i všecky milující duše v nebesích věčně šťa=t
ným patřením na sebe a shledáváním se. — Ano, nejmilejšll, My
všickni opět se někdy shledáme, opět se uzříme, opět se poznáme
— v nebesíchl
ó jaké štěstí, jaká radost čeká nás na onom světě, kde
opět spatříme všecky ty, které smrt nám odňalal Radost tato
bude pak tím větší, že nebude míti konce — že bude věčná.
Avšak, nejmilejší, není každé opětné shledání se a spatření
vždy radostné, také Lazar uzřel hříšného bohatce a poznal jej,
ale viděl jej v stavu muk nesnesitelných. Jenom dobří, sprave
dliví, křesťansky ctnostní lidé jsou ti, jimž připraví Pán šťastné a
blažené shledání se. Nuže tedy, nejmilejší, nám to budiž napo
menutím vážným, abychom vždy tak žili, bychom někdy uzříti,
shledati se mohli radostně — v nebesíchl
Ukončení.
(Lid velebil Boha; čiňrne totéž.) Poznali jste, nejmilejší, mnohá

naučení a napomenutí ze skutku, jejž dle dnešního sv. evangelia
učinil Pán v Naimu. Pozorovali jsme mládence v rakvi'ležícího,
matku za mrtvolou kráčející a konečně božího Spasitele, který
mládence vzkřísil. jaký div, že lid vidoucí div tento užasl a Boha
velebil!
A my, kteří známe skutky, jež konal Spasitel zde na zemi
pro spasení naše, my, pravím, kteří víme, že Bůh tak nás miloval,
že poslal svého jednorozeného Syna na svět, kteří okoušíme ovoce
vykoupení v sv. svátostech, my bychom neměli Boha velebiti? My
bychom měli zůstati studeni a lhostejní k Bohu, který denně tolik
důkazů své lásky nám podává, >v němž žijeme, hýbáme se

a jsme?:
Č) nikoli, celý život náš, necht cokoli činíme, budiž stálým
díkůčiněním a velebením Boha. »Modle'te se bez ustání,- tak volá
k nám ježíš, budiž žvot náš ctnostným, bohabojnými skutky
oslavujme Boha a tak splníme zákon Páně.
A protož volejme k Pánu: aČ) Pane! pomoz nám dobré
símě síti, pomoz nám svou milostí, abychom mohli záslužných,
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ctnostných skutků si získati, a až nás někdy vzbudíš z hrobů,
pak dej, abychom věčně na tebe patřiti mohli! Amen.
'

7'-František Elert.

Neděle XV. po sv. Duchu.
Homilie.
K dnešnímu příběhu o vzkř šení mládence z města Naimu
podotýká sv. Augustin: »Nad vzkříšeným oním mládencem ra
dovala se matka vdova: nad lidmi vzkříšenými každodenně
v duchu raduje se matka církev.: Serm. 44. de Verb. Dom. Dle
těchto slov sv. Augustina opakuje se div, kterýž se stal za onoho
času před branou města Naimu, po všecky dny v církvi katolické;
každodenně povstávají lidé z hrobu svých hříchů k novému ži—
votu, nabývají ducha Kristova. zasvčcují se životu křesťanskému.
A jako ti, kdož se zrodili k životu'časnému, potřebují pečlivého
ošetřování, tak potřebují i ti, kdož se obrodili vKristu, moudrých
a otcovských naučení. A taková naučení dává všem věrným kře—
sťanům dnešní epištola sv. Pavla. Slyštež ta naučení!

Pojednání:
I.

.Bratříl jsme-li duchem živi, duchem i choďme. Nebudme
žádostivi marné chvály, jedni druhých popouzejíce, jedni druhým
závidíce.: Gal. 5, 25. 26.
Sv. apoštol stanoví nejprve jakési hlavní aneb základní pra
vidlo. Jsme-li duchem živi, duchem i choďme. To znamenázjest-li
v nás duch Kristův, musíme podle ducha Kristova smýšleti,mlu
viti a jednati. Jinak: jsme-li křesťané, ukazujme se býci křesťany.
Avšak nejméně se sluší na křesťany, by byli žádostivi marné
chvály; jednak proto, že se to příčí duchu Kristovu aneb smý—
šlení křesťanskému, jednak pro neblahé ovoce, které plodí cti—

žádtst

Či není tomu tak, bratří nejmilejší? Ku kterému pak cíli
směřovalo všecko, co Pán a Spasitel náš na světě činil, mluvil a
trpěl? ježíš Kristus nehledal nikdy své slávy, nýbrž hledal vždy
slávy svého Otce nebeského. A protož nám dal výslovné přiká
zání, bychom činili všecko ve jménu Božím, ke cti a chvále Otce
nebeského.
Když tedy při všem, co obmýšlíš, mluvíš a podnikáš, myslíš
na svou vlastní čest a chválu, když činfš všecky skutky své je
dině, abys byl od lidí veleben: jak se můžeš nazývai následov—
níkem Kristovým? Není-li vzdáleno smýšlení tvé od smýšlení
Kristova, jako východ slunce od západu? Nesluší se tedy na nás
křesťany, bychom byli žádostivi marné chvály. — A což mám
říci o neblahém ovoci, které plodí ctižádost? Kdož by nebyl pře
svědčen o slovech apoštolových, že ctižádostiví vespolek se po
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pouzejí ku hněvu, vespolek sobě závidí? Kdož by neviděl patrně
na Absolonovi. synu Davidovu, jenž otci svému korunu záviděl a
proto poddané proti němu štval. že smutným ovocem ctižádosti
bývá svár a závist? Kdož by nevěděl, že svár a závist počítá sv.
apoštol Pavel ke skutkům temnosti, kteréž uhašují světlo sv.
evangelium. ím. 13, 12. 13.? A to by nám nemělo postačiti ku
přesvědčení, že žádost marné chvály sduchem pravého křesťanství

se nesnáší ?

íI.

Druhé naučení sv. apoštola zní: »Bratří, byl—liby člověk
i nějakým hříchem zachvácen, vy, kteříž jste duchovní, poučte

takového v duchu tichosti.: Hledte ho napraviti mírným po
učením, ne přísným domlouváním. Přísně domluvy jest hoden,
kdo hřeší úmyslně, nikoliv kdo hříchem jest zachvácen, kdo se
přenáblí, kdo klesá z křehkosti. — Ale sv. apoštol dokládá hned:
»Prohlédaje každý sám k sobě, abys i ty nebyl pokoušen.< Buď
pamětliv své vlastní křehkosti. Můžet býti snadno. že, z čeho
bližního káráš, za chvíli sám se dopustíš. —- »jeden druhého
břemena .neste a tak naplníte zákon Kristův.: Hřích obtěžuje
duši každého člověka, jest každému břemenem. Ulehčujte tedy
jedendruhému toto břímě hříšné vespolným sebenapravováním,
a tak naplníte zákon Kristův, jehož jádrem jest přikázání Páně:
»Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jakož i já
miloval jsem vás,: jan 15. 22. jako dokázal Kristus svou lásku
k nám tím, že sňal hříchy naše, tak dokazujeme my svou lásku
k bližnímu tím, že hledíme sníti s něho břímě hříchu. — »Nebo
domnívá-li se kdo, že něco jest, nic nejsa, sám sebe svodí.: Ano
to jest největší na světě blud a klam, že bys byl ty jediný do
konalý a že bys nepotřeboval bratrského napravení. Toto mínění
pochází odtud. že srovnáváš sebe s jinými lidmi. — »Ale zkus
jedenkaždý díla svého,: zpytuj své vlastní činy, zda se srovná
vají se zákonem božím, »a tak sám v sobě toliko chválu míti
bude a ne v jiném,- budeš míti chválu u Boha ne proto, že's
lepší než jiní lidé, ale proto, že's plnitelem zákona. — >Nebo
jedenkaždý své břímě ponese.< jedenkaždý bude odpovídati pře
devším za sebe samého. Gal. 6, 1—5.
Nyní, drazí v Kristu, chápeme, proč ti, kteří jsou duchovní,
t. j. dokonalí křesťané, poučují chýbujících v duchu tichosti. jakž
by se mohli obořovati prudce a nevlídné na hřeš'cího spolubratra,
když jsou pamětlivi své vlastní křehkosti? Pamatuj tedy jeden
každý z nás na slova bl. Tomáše Kempenského: »Všickni jsme
křehci, ty však nikoho neměj za křehčího nad sebe samého.:
Im. Chr. I. 2. Tak tě bude puditi láska, bys hřešícího poučil, a
pokora, bys ho poučil v duchu tichosti
Ill.

Ještě jedno krásné naučení obsahuje dnešní epištola: »Sdělujž
pak se ten, kterýž naučení přijímá v slovu, s tím. od kohož na
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učení béře, vším statkem.: Vším statkem, hojně a štědře, věcmi
nejlepšími a nejvzácnějšími odsluhuje se věřící svým duchovním
správcům. — Nečiňte proti této povinnosti žádných námitek na
potupu kněžstva. Kdybyste tupili kněze, tupili byste i Boha, on
však potupy nesnese, ale těžce ji tresce. >Nemylte se: Bůh ne
bývá posmíván.: — Nedomnívejte se také, že, co dáváte kněž
stvu a co obětujete na církevní potřeby, spolky, ústavy. budovy,“
jest vyhozeno; nikoliv. »Nebo co bude člověk síti, to bude ižític
aneb sklízeti. »Nebo kdo rozsívá v těle svém, z těla i žíti (sklí
zeti) bude porušení; ale kdo rozsívá v duchu, z ducha žíti (sklí
zeti) bude život věčný.< Tak jest. Co z toho máš, užívášli čas
ných statků jen pro sebe, pro ukojení žádostí tělesných? jen po
rušení, časnou i věčnou zkázu. A co budeš míti z toho, když
budeš vynakládati časné statky k účelům církevním, bohoslužeb
ným? Zivot věčný a cokoliv k němu dopomáhá, odpuštění hříchů,
milost boží, pokoj svědomí, mnohonásobnou radost duchovní. —
»Dobré pak činíce neustávejme; neboť časem svým žíti (sklízeti)
budeme neustávajíce.c
Buďmež stálí ve své dobročinnosti k církvi, poněvadž od
plata naše v nebesích bude též stálá, nehynoucí, nepomíjející. —
»Tedy, pokud čas máme, čiňme dobře všechněm, zvláště pak do
mácím víry.:

Po smrti nelze získati již žádnou zásluhu; proto čiňme dobře
všechněm, dokud jsme živi, zvláště domácím víry, spoluvěřícím,
bratřím v Kristu, jelikož jsme údové jednoho těla, jehož hlavou
jest Kristus, jenž řekl: »Cožkoli jste učinili jednomu z bratří
mých nejmenších, mně .jste učinili.: Mat. 25, 40. Gal. 6, 6—10.
Hle, jak pravdivě vylíčil nám sv. apoštol dobročinnost kře
sťanskou! Kdokoliv jest ducha Kristova, ten užívá časných statků
k nabytí a rozmnožení statků duchovních, ten obělu,e rád na
oltář církve a chudých bratří, ten činí sobě z mamony nepra
vosti přátele, kteříž by ho přijali do stanů věčných, když dokoná.
*

*

*

Nejmilejší! Tři ctnosti vychvaluje a odporoučí nám vdnešní
epištole sv. apoštol Pavel: křesťanskou skromnost, křesťanskou
tichost a křesťanskou dobročinnost. Opakuji třikráte »křesťan
skouc, poněvadž všecky tyto ctnosti vyplývají z ducha křesťan
ského, ze smýšlení vštípeného nám náboženstvím Kristovým.
Vězmež tedy a pamatujme, že nadarmo se nazýváme dobrými
křesťany, jsme-li ctižádostivi, rozsévajíce závist a svár, neumíme-li
s chybujícím bratrem tiše zacházeti, jsme li tak sobečtí, že na to,
co lahodí tělu, vše obětujeme, ale na to, co prospívá duši, ani
haléře vydati nechceme. O jak mnoho nedostává se nám ještě
k dokonalosti křesťanské! Nedostává se nám přede vším ji
ným ducha Kristova. Až ho nabudeme, budeme se stkvíti vše
likou ctností. Kristova pak ducha nabudeme, když se duchem
obrodíme, když starého hříšného člověka svlékneme a nového
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dle Boha stvořeného oblékneme, když se obrátíme k Bohu celým
srdcem svým, což nám dej všem dobrotivý Pán a Spasitel náš. Amen.
Klement Mar-krab.

Neděle XVl. po sv. Duchu
Nesudte, abyste nebyli souzeni.
.

A oni ho pozorovali. Luk. 14. 2.

Krok za krokem sledovali fariseové ]ežíše Krista, očí sněho
nespouštějíce ——ne však proto, aby slova pravdy věčné z úst
jeho slyšeli, nýbrž proto, aby chybičku nějakou na něm nalezli
a před lidem ho podezřívati a potupiti, o čest a důvěru připra
viti mohli. Věděli dobře, koho v ježíšovi mají, žet nepřítelem
sekty jejich podvodné a odtud jejich závist a nenávist. »Víme, že
hříšníkem je člověk tento,: tak rozhlašovali o ]ežíšovi.
jak odvážný to posudekl ovšem posudek vyvolaný závistí a
nenávistí. Kolik lidí soudí tak o bližním jako fariseové o ježíši

Kristu!

Jest jeden poklad, který člověk stále s sebou nosí, jehož ve
likost a cena neřídí se zlatem ani stříbrem, ani hedvábím neb
prostou balenou, poklad, kterého získáš ve světě všude, jak v pa—
láci tak v chatrči, a tím pokladem je čest a dobré jméno. Po
klad tento společný všem lidem každý poctivý člověk zachcvati
bez úhony pokládá za nejsvětější povinnost svou; vždyt kdyby
vše na světě ztratil, čest a dobré jméno si však zachoval, přece
ještě šťastným a spokojeným může býti, jelikož sílí jej vědomí,
že čist stojí před světem. Vším právem opovrhujeme zlodějem,
který okrádá bližního o jmění. Většího však opovržení zasluhuje
na cti utrhač a pomluvač, poněvadž okrádá bližního o čest a

dobré jméno, kterýžto poklad dražší je nad zlato a statky ve
zdejší. »Dobré jméno nejlepší dědictví,: praví české přísloví. »Se
ctí chudoba lepší než hanba,c praví přísloví ruské. »Lidé šle
chetní více připouštějí si potupu, nežli bolesti tělesné,<<praví Be
larmin. Člověk poctivý raději v chudobě žíti bude s dobrým
jménem, než v bohatství se jménem nečestným. Zel Bohu však,
jak mnoho lidí, kteří jako hladoví vlci vrhají se na tyto největší
statky člověka. jak mnohý a mnohá učiní ze srdce svého soudnou
stolici a na té posuzuje a odsuzuje bližního svého. To dobré,

které někdo na sobě má, nevidí, před ctnostmi a skutky šle
chetnými oči zavírají. Spatří-li ale jen nepatrnou skvrnu, dost
malý jen poklesek na bližním svém, již radují se, z komára
velblouda činí a bližního o čest a dobré jméno připravují. Sám
na sebe člověk takový nehledí, že daleko větší vady na sobě má,
a přece napomíná Kristus Pán, bychom dříve vytáhli trám z oka
vlastního a pak teprve mrvu z oka bližního svého, t. j. dříve na
pravili své chyby větší a pak napravovali menší chyby svého bliž
ního. »Ovšem, mouchy na rány a vředy nejraději sedají; dí jistý
spisovatel »a podobně utrhači jen na chyby a poklesky bližního
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zřetel majín Bůh je všemohoucí, ale ani Bůh není tak brzy hotov
s odsouzením člověka, jako člověk se soudem nad svým spolu
bratrem. Bůh nesoudí bez \iny a kde je vina, dopřává času
k obrácení. A lidé? Soudí bez výslechu, jen z toho, co slyšeli
od zlomyslníků. »Nesuďte, abyste nebyli souzeni, < volá ]ežíš a
sv. Pavel praví: »Nesuďte před časem, dokud nepřijde Pán, který
i skryté věci v temnosti vidí. < I. Kor. 4. 5.
jsou toho druhu lidé, kteří jen se shání po novinkách, jichž
největší radostí jest, mohou-li něco »nového a pěkného: o bliž—
ním slyšeti a vypravovati, a to co slyší zpřevrací, zveličí a lež,
se lží pomluva a na cti utrhání je hotovo. Projd-eli pak novinka
taková několika ústy — nejen ženskými i muži tací jsou — je
hned z komára velbloud, z člověka poctivého hříšník největší a
zločinec. Praví Fabianus Strada: »Deštová kapka padne na tašku
střechy, teče dále a spojí se s jinými a stává se z nich potůček,
potok, řeka, až konečně z nespočetných kapek proud se utvoří,
jenž moře nap'ňuje. Tak z jednotlivých kapek povstává nepře
hledné moře. Právě tak šíří se pomluva a na cti utrhání. S po
čátku zví o ní jeden, pak dva, tři, pak mnozí, ona se šíří uli
cemi, stává se řekou, mořem. A má svoji prvou podobu?Nikdy!
Dešťová kapka byla zprvu čista, v moři je kalna; prvá řeč po
mluvačná byla malý přečin, ale v ústech tisíců stává se černou
neřestí.: Ach, co zla natropila již ústa taková! Nic jim není svato,
nic před nimi chráněno, ani tvá žena, ani děti, ani majetek, vše
na pranýř se hodí. Nestydí se a neštítí vymysliti třeba nejčer
nější čin i kdyby rodiče tvé v hrobě měli budit. Neštítí se před
stavené proti tobě štvát, kdyby i o poslední skývu chleba tě měli
připravit. Není většího bídáctví na světě jako pomluva. Pomluva
jest to, která zničila a ničí klidné, Spokojené domácnOsti. život spo
lečenský, pomluva je příčinou trpkých slz, kleteb, svárů. jako kočka
2 nenadání škrábne, tak i pomluvač. jako kočka potmě chodí, slídí
a pátrá, tak i pomluvač — slídí, kde by na tobě nalezl nepatrný
prášek, už z něho udělá moře bláta a ovšem najdou se lidé, kteří
to bláto a špínu hodně rozmažou. aby ses tak snadno neočistil.
Jsi zneuctěn a nevíš od koho. Malý otvor ústa lidská, ale tisí
cové nejsou jisti před jich obsahem. oOhavností před Hospodinem
jsou rtové lživí, <<praví Kniha přísloví 12 22.

»Ústa pomluvače,<<

praví sv. Bernard, »horší jsou než peklo. Nebot peklo pohlcuje to
liko zlé, ústa pomluvače ale také dobré; peklo jen mrtvé, po—
mluvač mrtvé i živé.: Sv. Frant. Saleský pak praví: »Pomluva
je druh vraždy a pomluvač jediným jízlivého jazyka bodnutím
obyčejně tří vražd se dopouští; nebo předně svou, potom svého
posluchače duši a za třetí pověst svého bližního zabijí..
A jací jsou to lidé? jsou to tací, o nichž platí přísloví:
»Kdo v té peci sedá, jiného tam hledá,. soudí dle sebe. Pyšný
myslí, že všichni musí být pyšni, smilný, že vš chni jsou jako on,
zloděj, že všichni kradou atd. jsou to dále tací lidé, kteří usmí
vají se na tebe a za tvé přátele se vydávají, za zády však zkázu
kují. Král jeden ptal se filosofa, které zvíře je nejnebezpečnější a
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dostal za odpověď : »Z domácích zvířat pochlebník a z divokých
zvířat pomluvač. »Písmo sv. přirovnává pomluvače k hadu, jenž
se plazí v trávě, aby nás uštknul. Zastavte některou z těch osob,
které nosí pomluvy dům 'od domu, a řekněte jí: Teď pojď a
co jsi vykládal, tváří v tvář tomu, koho se to týče, opakuj. My
slíte, že půjde? Nikdy! Vždyť to had, který útočí zákeřnicky a

zrádné. Proto pozor!
jak chovati se k lidem takovým? Příklad dal sám Spasitel.
Nikde nečteme, že by se byl Ježíš svým na cti utrhačům mstil;
nelál, když mu bylo spíláno, nehrozil, když mu bylo hrozeno, nýbrž
trpěl. přenechávaje vše soudci spravedlivému v nebesích. Marně
dorážel příboj zloby lidské na božské srdce jeho. Tak smýšlej a
čiň křestaneř Ve stopách božského svého Mistra kráčej, on ti
vzorem. Pros Boha, aby ti dal síly, bys s trpělivostí a odevzda
ností do vůle boží prudký nával potupy lidí ve službách ďábla
stojících snésti mohl. Těžké ovšem, těžké je to, nevinen býti a
trpěti, bolestné je to, nevinen býti a býti tupen. Neustupuj však
pravý učedníku Ježíšův od předsevzetí svého, následuj Krista,
statně vpřed za Pánem!
Jak budeš se brániti? Pohanský mudrc Plato, když se do
věděl, že někdo potupně o něm mluvil, řekl: »Nic na tom nezá
leží, chci tak živ býti, by mu nikdo neuvěřil.a Ozbroj se štítem
zbožného života, žij tak, aby život tvůj zavřel ústa všem pomlu
vačům. Toť obrana neLlepší. Tak činil Kristus, tak činili apoš o
lové, tak činili svatí. Cisté, klidné, pokojné svědomí budiž tvou
obranou a zároveň odměnou. »Mějte dobré svědomí,: volá sv.
Petr I. 3. 16, »aby v tom, v čem vám utrhují, zahanbeni byli ti,
kteří haní vaše dobré v Kristu obcování.:
Konečně, zda neškodíš pomluvači sobě sám? Svatý Řehoř
praví, že lidská povaha již s sebou to přináší, že o jiných tak
soudíváme, jací sami jsme. Kdo sám je ctnostný, nebude se o ji
ných tak snadno domýšleti, ale kdo sám darebný, ten i jiných
za sobě rovné považovati bude. Prozrazuieš zkaženost svou a do—
kazuješ, že sám hříchy poskvrněn jsi, když o jiných zle mluvíš a
jich křivě posuzuješ, dávaje tak na jevo, že dle sebe oceňuješ
bližního a to věru ti neslouží ke cti. Kouř je jistým znamením,
že někde hoří, tak pomluva a na cti utrhání prozrazuje, kde zka
žené" srdce vězí. »Slyšel lis slovo proti bližnímu svému, nechť
s tebou umře a věř. že tě neroztrhne,c praví moudrý Sirach 19,
10. Když sv. opat Prior pozoroval, že bratří jeho jiným rádi na
cti utrhají, přišel jednou mezi ně s pytlem přes rameno přeho
zeným, v němž na zádech množství písku nesl, v předním za vá—
zaném jen něco málo. Na otázku, co to značí, odpověděl: Ten
uzel napřed jsou chyby bližního, na něž pořáde hledíme a o nichž
rádi mluvíme, ač jich mnohem méně než našich chyb, které však
na zad klademe, bychom jich neviděli. Obraťme ten pyt:l a
svých chyb si lépe všímeime a nebudeme pak tak snadno roz—
nášetí chyby bližních. »Neutrhejte jeden druhému, bratří,< do—

mlouvá sv. jakub: .Kdo utrhá bratru, utrhá zákonu,: 4. 11. Láska
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křesťanská zavazuje nás k tomu, bychom jak vlastní, tak i cti
bližního si vážili aodobré jméno jeho podobně jako o své pečo
vali. Zrak i sluch mohou nás klamati, lehce ublížíme bližnímu
svému křivým posuzováním — do srdce člověka nahlédnouti ne
můžeme.
Nejmilejšíl Kdykoli dolehne na nás pokušení nelaskavě a
křivě posuzovati bližního svého, vzpomeňme slov Spasitelových:
»Nesudte, abyste nebyli souzeni: jakou měrou milosrdenství a
shovívavosti sami měřiti budete, takovou naměří vámiváš svrcho
vaný soudce.: Poněvadž ale my všichni jedenkráte na věčnosti
potřebovati budeme, aby k nám Bůh byl milosrdný a dobrotivý,
buďme i my laskaví a shovívaví k bližním svým. Nesuďme a ne—
budeme souzeni. Amen.
Frant. Čec/z, kooperator v Šaraticích. (Morava)

Neděle XVI.po sv. Duchu.
]. Co nabízejí nám ti, kdož nás k odpadnutí

od pravé víry

SVáděJÍ, 2. co _jim za to musíme dáti'i>
>Nejmilejší! Ne každému duchu věřte,

ale zkoušejte duchy, jsou--li z Boha ,

nebo mnozi falešní proroci vyšli na.

svět.:

I.jan.4,1.

]e-li nějaké výstrahy za našich dnů třeba, jest to jistě, roz
milí v Kristu, slovo apoštola jana, kterým jsem vás dnes po
zdravil: »Nejmilejší! Ne každému duchu věřte, ale zkoušejte
duchy, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.:
Vždyť skoro zdá se, že nadešly časy, o nichž praví Písmo sv., že
by v blud uvedeni byli i vyvolení, kdyby možno bylo. Ne
přátelé naši nespokojují se pouze tím, že nás z nejhorších hříchů
obviňují. Slyšeli jsme, jak nás obviňují z pověry a z modlářství,
protože svátosti přijímáme, svěcení a žehnání církevních užíváme,
svaté — přede všemi Pannu Marii — a ostatky uctíváme. Ni
koliv, tím vším se nepřátelé naši nespokojují, ale ještě dále po
stupují. My lpíme s neochvějnou věrností na zděděné víře naší
sv. katolické církve, a tu přicházejí mezi nás apoštolové odpadu
a lákají nás k velikému, ba, co dím, k největšímu hříchu proti
prvnímu přikázání božímu, které především zakazuje odpadnutí
od pravé víry. Slibují nám požehnání z očistého evangelia: ply
noucí ; tak říkají; a přece píše sv. Pavel: -Kdyby pak anděl
sproklat
nebe buďlc
kázal vám
Gal. 1něco jiného mimo to, co jsme vám kázali,
Rozmílí posluchači! Nesmírně důležita jest věc, o niž běží.
Aby se člověk nedostal do trestnice, stačí ovšem, je--1i řádným
a poctivým. jednáli se však o věčnou trestnici, o peklo, nestačí
pouze býti rozšaíným mužem, býti počestnou paní, nikoliv; aby
chom věčnému zatracení ušli, jest nutně třeba pravé víry, nebot
»kdo neuvěří, bude zatracenic Mar. 16, 16. Ovšem jest samo
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zřejmo, že první přikázání boží zavazuje jenom k pravé od Boha
zjevené víře. jest však pravdou, co kazatelé k odpadnutí svádě
jící praví, že prý totiž my, katoličtí křesťané, nemáme čistě víry
evangelické, která vede k blaženosti, a proto musíme přejíti knim,
na půdu čistého, evangelického křesťanství?
Drazí v Kristu! Nabízí se nám výměna, na níž závisí celá
věčnost -— bud' plná štěstí, neb plná neštěstí, — a tu zajisté stojí
za námahu uvážiti napomenutí sv. jana: »Nejmilejšíl Ne každému
duchu věřte, ale zkoušejte duchy, jsou-li z Boha; nebo mnozí
falešní proroci vyšli na svět.: Ano, zkoušejme, jsou-li z Boha ti
duchové, kteří volají : »Pryč od katolické církveh K tomu cíli
jest třeba zodpověděti jen dvě otázky, které celý obsah dnešní
úvahy vystihují:
1. Ca nabzízejí mím tí, kdož nás !%odpadnutí od pravě víry

svádějí,
2. co jim za to musíme dáti) jinými slovy: Co ztrácí, kdož
víru svou zapírají a z katolické církve vystupují?
Toto účtování bude zcela jednoduché a nebude nám ne
snadno poznati, jsou-li duchové odpadu z Boha čili nic. Nejsou-li
z Boha, tažme se se svatou vážností: Kdo není z Boha —odkud
jest? n]aké jest společenství světla s temností aneb jaké sblížení
Krista s Belialem ?- Il. Kor. 6, 14— 15.

Pojednání.
I.

Dříve než podnikneme zkoušku, jsou-li duchové odpadu
z Boha čili nic, jest třeba, abych vás upozornil na jistý zjev.
Nikdy vám nenapadlo, nikdy jste o tom nepřemýšleli, jacz' jsou
lidé, kteří ,ě nám přicházejí s heslem: »Pryč od Říma./<)
Asi před 350 lety byli katolíci v Nizozemí mečem i ohněm

krutě pronásledováni. jednoho dne té hrozné doby seděl prote
stantský kníže jindřich Nassavský s mnohými duchovními i svět
skými pány u hostiny. Tu vešel jistý Hollandan do dvorany a
přinesl zprávu, že katolický kněz a řeholník Karel ze Spinoly
umřel na hranici. Slavného Spinolu ze šlechtické rodiny, slynou
cího horlivostí a statečnou myslí, nechali čtyři léta trápiti sc vža
láři, a nyní skonal bolestnou smrtí. Byl tak blízko k hranici po
staven, že žár z hranice vycházející a ohnivé jazyky sem a tam
šlehajícl pomalu ho stravovaly; Spinola zemřel mučednickousmrtí.
Když to Hollandan vypravoval, divil se jindřich Nassavský tomu
velikému muži a pohlédnuv úkosem na společnost, pravil: »Znám
lidi a někteří sedí i u tohoto stolu, které bych donutil hořícím
věchtem slámy k přestoupení z jednoho náboženského vyznání do

iného!

J
Nejmilejší! jací jsou ti lidé, kteří za našich dnů mění ná
boženství a zapírají víru v níž se zrodili, v níž pokřtěni a vy
chováni byli? jací jsou to lidé, kteří zaměňují zděděnou kato
lickou víru za tak zvané požehnání čistého evangelia? jsou to lidé
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plni pevné víry a vroucí zbožnosti? jsou to lidé, kteří vážně pře
mýšleli o nejvyšších a nejsvětějších věcech v životě člověkařjsou
to lidé, — kteří věrně plní povinnosti vírou uložené? — Či snad
jsou to lidé, kterým na náboženství vůbec nezáleží, ale jimž se
Spiše jedná o nějakou zvůli a politický rozmer, aneb snad ještě
o něco menšího? Jedním slovem: Nejsou to lidí, které by mohl
hořícím věchtem slámy donutili h přestoupení z jednoho nábo
ženského vyznání do jiného/) — Tak málo jim záleží na „nábo
ženství, že s ním zacházejí jako s kabátem, který se obléká neb
odhazuje, jak právě jest třeba!
Co z toho plyne pro naši sv. víru a pro církev k níž i my
náležímeř Zajisté to jediné, že odpadnutí od církve ještě není
důkazem proti ní. Vždyť přece Esau prodal své prvorozenství za
čočovici! Naopak, drazí křesťané, právě naopak! Okolnost, že du
chové heslo odpadu rozšiřující víře a církvi již dávno se odcizili
a velice chladně k ní se chovali, musí nás jen posilňovati v na
šem pevném přesvědčení, že jen my čstou pravdu chováme.
Neboť, co asi přimělo politování hodné odpadlíky k tomu, aby
přestoupili do tábora naších ve víře oddělených bratří? — Dejme
tomu, že se jim opravdu jedná jen o náboženství a nikoliv 0 po
litiku. Bylo to snad přesvědčení, že u protestantů zavládá váž
nější snažení po zbožnosti a čilejším náboženském životě? Vedla
je tam snad snaha vášně ještě více ovládati, touha po větší jed
notě ve víře, žádost účinnějších prostředků milosti, zkrátka vedlo
je tam vřelé přání s větší ještě jistotou pracovati o svém spasení
a vésti ještě přísnější křesťanský život? Byla to ona jemná svě
domitost, která do církve mateřské, katolické zpět přivedla tak
mnohé šlechetné protestanty z nejvznešenějších rodů přes četné
oběti? Ú jak veliký, křiklavý jest rozdil mezi těmi, kdož zcírkve
katolické vystupují a kdož se k ní přihlašují!
Nikoliv, drazí v Kristu, to je z církve nevyhání, ale cosi ji
ného jest příčinou jejich odpadu. Vždyť vy to sami dobře víte:
je to pohodlí ve věcech víry :: mravů.
a) Před několika měsíci vyptával se protestantský učitel dí
těte ve škole po otázkách katechismu. Když dítě několik otázek
zodpovědělo a učitel dále tázati se chtěl, řekl chlapec: »Pane
učiteli, této otázky jsem se neučilh — »A proč?: — >Protože
moji rodiče řekli, že tomu nevěří.: — Vizte, nejmilejší, to jeden
bod! Ovšem, může-li člověk věřiti, co se mu líbí a nemusí-li vě
řiti, co se mu nezamlouvá — není to pohodlné? Před několika
dny četl jsem v knize jistého protestanta o věčném trvání trestů
pekelných: >]aké stanovisko zaujímáme my protestanté k víře ve
věčné trestylc A odpověd zní: »ježto nejsme vázáni na určité
vyznání, jednáme zcela v duchu zásady: >Zkoušejte všecko anej
lepšího se přidržtelc Proto nemáme na tuto otázku jednomyslné
odpovědi.: Ten muž. řekl pravdu, tak tomu u protestantů sku
tečně jest i v jiných otázkách náboženských. Tažte se jich: jak
soudíte o Kristu, co se vám zdá o Kristu? — Jedni praví: je
Synem božím; jiní však tvrdí, že jest pouhým člověkem. Tažte

se jich, co věří o přítomnosti Ježíše Krista v nejsvětější svátosti
oltářní? — Jedni vám odpoví, že jest jen obrazná, jiní. že jest
jen upomínkou. Věř si každý, co chceš! »Ovšem náleží to zcela
k podstatě protestantismu,a — praví onen muž, o němž jsem se
zprvu zmínil — ože nemáme jednostejného názoru o těch věcech.
Všichni protestanté útočí společně proti výkladům katolíků, ale
jak rozdilni jsou mezi sebou!: — Není to pohodlné, nejmilejší?
Věřiti bud všemu —- neb ničemu, jen při tom proti íímsko
katolické církvi protestovati! Co jest vlastně náboženství evan

gelické? je to celý výprodej různých domněnek, bohatá galerie
názorů o otázkách věrouky, veliké moderní skladiště — abych
tak řekl — různých náboženských mód.
b) A což na poli mravoukyl
Vše jest odstraněno, co by se nepohodlnému poutu nějak
podobati mohlo. Považte jen: Není ušní zpovědi u nich — a
přece odpuštění hříchů; nejsou doporučovány aneb dokonce na
řizovány ani posty, ani mrtvení těla, ani sebezapírání, ani'dobré
skutky — a přece ta jistota spasení! Jen pevně věř a můžeš tím
veseleji hřeš.ti! Zádného svěcení nemají — ale přece mají du
chovní; žádné zdrželivosti pro ty, kteří to pochopiti mohou, ale
přece všecko u nich je_záslužnější než lidská ustanovení římského
mnišstva. Svatba pro všecky — a přece bohumilá nformace!
A jaká volnost se poskytuje těm, kdož po ní toužíl Man
želství je prý pouze světská smlouva, není svátostí, a proto prý
je rozvížitelné. Svátosti jsou pouze dvě neb tři, očistce prý není
a proto po smrti hned nebe jest otevřeno. Nejmilejší, jedná-li se
ve věcech náboženských jenom o pohodlí jako při nějaké pro
cházce, pak není pražádné pochybnosti: Po protestantsku se dobře
žije. Ale umím? Říká se, že smrt jest jenom ozvěnou života.
Okamžik smrti je tak slavný, že všechny klamné řeči pozbývají
své síly, šalba mizí a svědomí přichází k svému právu. Tažme se
hlasu a rizsudku té poslední instance, smrti, co uslyšíme?
Nedávno byla jistá paní tak nešťastnou, že odpadla od víry
katolické a přestoupila k bludu evangelickému. Dokud byla zdráva,
cítila se spokojenou; ale když se přiblížila smrt, nemohla ji po
těšiti ani slova bible, ani řeči o moci víry. Ve své úzkosti du
ševní poslala si pro katolického faráře, přijala sv. svátosti a oče
kávala klidně ten hrozně vážný okamžik, v kterém před svého
soudce předstOupiti měla. Když pak přišel jeden služebník »či
stého evangeliaa, jak si protestantští pastoři říkají, a když jíčinil
výtky, že se vrátila k lidským ustanovením římské církve, odvě
tila mu ta dáma: »Ach, drahý pane, vaše víra byla dobrá, dokud
jsem byla zdráva, ale v smrti podává vaše víra malou útěchulc
_
Vizte, nejmilejší, co obětuje a co ztrácí katolický křesťan,
zapomene-li na Boha a na svou čest a zapírá-li víru svých otců!

A co za to musí dáti přistupuje-li na tu proklatou vý
měnu)
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a) Předně, nejmilejší, zaměňuje církev jedině pravou, na
skále Petrově vystavenou, za církev, která není na skále vysta—
vena, která tedy pravou církví naprosto býti nemůže Vezměte
jen do ruky Písmo svaté. zavolejte si zástupce jiných nábožen
ských křestanských vyznání, zavolejte jich kolik chcete, nechť
se jmenují jakkoliv. Tažte se jich: Pravda-li. že jen ta církev jest
pravá, kterou ježíš Kristus, Syn boží, sám založil? — Zcela jistě!
odpovědí vám. Na kom tedy je založena tato církev? Co čtete
v Písmě svatém, na němž si tolik zakládáte? — A tu budou nu
ceni otevříti evangelium sv. Matouše, v němž Kristus Pán praví
sv. Petrovi: »Ty jsi Petr, to jest skála, na té skále vzdělám církev
svou, a brány pekelné jí nepřemohouax Mat. 16, 18. Tedy na tak
pevném základě jest pravá církev založena, že ani útoky pekla
nemohou otřásti tímto základem. Tažme se našich evangelických
bratří. Kde máte Petra? Petr je skálou, Petr je základem církve
od Krista založené, Petr apoštol a Petr ve svých nástupcích.
Kde máte Petra? Na tuto otázku nedají vám odpovědi. Nemají
Petra jako základu sve' církve. Mají tedy církev, která není od
Krista vzdělána, církev, které Bůh nechtěl. Pravé církve Ježíše
Krista nemají.
Čeho tedy získá, kdo jest tak neštasten, že uposlechne lá
kání a svádění k odpadnutí od pravé víry katolické? Právě tolik,
jako muž, jenž dům na pevné skále vystavěný zamění za chatu
na písku stojíci.
b) Čeho získá dále?
Když prorok Balaam spatřil na poušti stany israelské, ač
přišel zlořečit národu vyvolenému, přece pozdvihl ruce své k že
hnání a zvolal: »jak krásní jsou stánkové tvoji, ]akube, a pří
bytkové tvoji, Israelilc IV. Mož. 24, 5. Dle učení církevních
otců jest ležením Israelitů na poušti předobrazena katolická církev.
A vskutku, jak podivuhodné divadlo skýtá nám kráčejíc po tolik
století mezi různými národy! Tak ji viděl prorockým zrakem
Balaam na poušti. její pořádek, její kázeň jest podivuhodna. Bůh
jest její neviditelnou hlavou, Bůh má svůj stánek uprostřed svého
lidu. Velekněz Aron předobrazuje viditelnou hlavu církve, Mojžíš
nejvyššího zákonodárce ježíše Krista. její kněžstvo jest úzce spo—
jeno se světskou vrchností. Všichni žijí v svornosti, v míru. Tu
pozdvihuje se rota Koreova, aby porušila mír a rozbila svornost.
Ale jest vyvržena ven a v propasti pohlcena. jak podivuhodné
to divadlo, jaká to ěra'sa v jednotě! Balaam patří na to divadlo
s temene hory, na níž byl vyveden, aby Israelitům zlořečil — a
on zatím zdvihá své ruce k žehnánl. Odvrací ho, aby její krásy
neviděl — ale i jednotlivé oddíly ležení jsou tak krásně scelkem
spojeny, že nemůže neviděti pořádku a jednoty. Můžeme se di
viti, drazí v Kristu, že církev, jejíž plán byl v nebi zhotoven, za
všech dob byla jednotnou, pevně uzavřenou stavbou, že žádná
bouře a žádný útok pekla nemohl na této stavbě ani jedinou
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trhlinu učiniti aneb jeden svaz uvolnitiř Ano, katolická církev
může se chlubiti, že má víru, která po staletí trvá nezměněna.
Zatím co jinde všichni duchové jsou rozdělení a každý jinou,
novou nauku hlásá, zůstala naše církev táž, jedna ve víře, jedna
v nejvyšší viditelné hlavě, jedna v prostředcích milosti. A tuto
církev bychom měli zaměniti za církev, která ve více než 300
sekt jest roztrhána? Měli bychom zaměniti budovu, která nej—
menší trhliny nemá, za dům, jehož zdmi jako v pustém zbořeništi
hvízdá vítr nesjednocenostiř Za církev, v níž na místě jednoho pra
vého náměstka Ježíše Krista na zemi celá řada malých papežů
neomylně úcty pro sebe vyžaduje? ]en zaslepenec může takovou
záměnu učinitil
0) Co bychom musili dále obětovati?
Č nejmilejší, chvějí se, vzpomenu-li byt jen na okamžik, co
bychom při té záměně ztratili!
Před očima každého katolického křesťana vznáší se tak
čistá, tak vznešená, tak svatá postava, že její jméno denně na
rtech máme. Vysoko na hoře, kde kaplička stojí, dole v údolí,
kde pastýř své stádce pase, v žírných krajích naší krásné vlasti
i v divokých stepích Asie, v písčitých pouštích Afriky, v pra—
lesích Ameriky, na nejopuštěnějším ostrově jižního moře, všude
na celé zeměkouli, kde jen katolické srdce bije, všude modlí se
křesťané katoličtí: »Zdrávas Maria/: Když katolík z rána zlože
vstane, dříve než do práce se dá, pozdravuje Pannu Marii:
»Zdrávas, Mariah právě tak, jako ji anděl pozdravil, když před
2000 lety" do tichého ústraní nazaretského od Boha poslán byl,
aby zvěstoval tajuplné, nebeské poselství. A když katolický dělník
večer vrací se s pole, s louky neb z dílny a když stříbrný zvuk
večerního zvonu mile znějícím hlasem krajinou se rozléhá, smeká
svůj klobouk a modlí se: »Zdrávas, Marialc Když dítě na svět
se narodí a do kostela je neseno, modlí se katolíci: »Zdrávas,
Marialc A když mrtvolu na sv. pole vynášejí, opět modlí se:
»Zdrávas Maria !. Vícekrát než co jest listí v lese, vícekrát než
co je travin na louce, vícekrát než co se krůpějí rosy ve zla
tých paprscích slunečních třpytí, vícekrát volají katolíci: »Zdrávas,
Mariah Kde jen srdce bije v strasti neb ve vědomí hříchu, kde
oko hledí zpět v propast hříšné minulosti, takže hříšník skoro by si
zoufal při pomyšlení na přísný soud spravedlivého Boha, tu dere
se z úst vroucí pozdrav: nZdrávas, Mariala Když plavec se dívá
na bouřlivém moři smrti v tvář, když musí jinoch neb panna ven
na moře života, když otec klesá pod tíhou svých starostí, když
matku jímá úzkost o děti, když nemocný na lůžku bolesti,
umírající na rozhraní života se nachází — každý volá: »Zdrávas,
Marialc Se všech kazatelen, počínaje od kazatelny nejodlehlejší
horské vesnice až do prvníkazatelny pyšného dómu, ve výtvar
ném umění právě tak jako za krásných májových večerů, všude pěje
se, všude zní chvála mariánská, všude se ozývá: »Zdrávas, Maria!:
A my bychom měli opustiti Marii, tělesnou Matku boží a
duchovní Matku naši v plném smyslu toho slova? Marii, která
Rádce duchovní.
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nám dala slunce života? Marii, která vše, i svého Syna z lásky
k nám obětovala? Marii, která tolik hříšníků přivedla pod kříž,
která millionům a milllionům pomohla, tuto svatou naši Matku
Marii měli bychom opustiti? A musili bychom ji opustiti, kdybychom
svůdného hlasu apoštolů odpadu uposlechnouti chtěli. Neboť ač—
koliv Luther sám s úžasem na to poukazuje, že Písmo sv. neméně
než osmkrát? o Panně Marii činí neiuotz'vějs'z'zmínku, přece —
bohužel — naši evangeličtí ómtřz' nemají ani jednoho slow'čha

úcty pro Pannu Marii.
drazí posluchači moji! Mohli byste se dívati na to, kterak
by milé, mariánské království naše oloupeno býti mělo omocnou
její ochranu? Mohli byste se na to dívati, kterak by zmizel její
obraz z velebných svatyní v Staré Boleslavi a z basiliky svato
horslzé? Což by měli jedenkrát naši potomci patřiti na ty mo
hutné stavby bez obrazu té, k jejíž poctě byly vystaveny, což by
měli íázati se: Čí památníkem jest tato stavba? Ach! Tojest pa
mátník vymřelé lásky k Panně bez poskvrny hříchu prvotního
počaté, Matky boží! Z lásky k Matce boží byly druhdy milliony
obětovány -— nyní však láska ta vyhynula! Marii nohama šlapali
a z ní obyčejnou ženu učinili. Dříve se často modlili: »Svatá
Maria, Matko boží, pros za nás hříšnélc Nyní však ji již nena
zývají svatou, ale praví jen Maria! — ó drazí křesťané kéž by
chom raději každý kámen ze svatyní mariánských rozmetali, každý
trám vytrhli, dříve než by dějiny budoucích pokolení takovou po
tupu zaznamenaly!
Chcete svatou Pannu a Matku boží zaměniti za Marii, oby
čejnou ženu? Chcete připraviti toto pohanění Pánu Ježíši a po
tupiti jeho požehnanou Matku?
Ano, chcete samého ?ežzíše zas'antročz'tz' za onen vybledlý

a znetvořený stínový obraz, který protestantští professoři boho
sloví z našeho Spasitele učinili? Vždyť strhli shla'uy jeho ijasnou
korunu jeho božství!
_
'
Chcete Ježíše, našeho Pána a Boha, vyhnati znašich kostelů?
Cím jest dům boží bez Ježíše, skrytého Boha v našem středu?
(5 drazí křesťané, popatřte jen tam k oltářil Vidíte tu třepota
jící se hvězdu věčného světla? Vizte, tu jest náš Bůh, ochoten
každé hodiny nás přijmouti. Z tichého svátostánku plyne požehnání,
prýští život. Chcete oltář, na němž náš Bůh ve způsobě chleba
a vína trůní, zaměniti za ony prázdné, mrazivé místnosti, v nichž
se nekoná obět smíření, kde nehlásá nám věčné světlo milosti
plnou blízkost našeho Boha? Chcete zaměniti život za chladný,
mrtvý kámen, tělo a krev Pána našeho Ježíše Krista, který nás
živí k věčnému životu, za obyčejný chléb? Chcete přejíti do věč
n0sti k Ježíši Kristu — bez něho?!
Křesťané, ještě jednou se tažrne: Co nám učinila církev,
abychom ji tak hanebné opustili? V čem nám ublížila, abychom
ji zaměnili za stín pravdy? Odkud jest vše, co u protestantů do
brého? — Není—lipravda, od katolické církve? Od nl křest, od
ní Písmo svaté, od ní vše. co dobré a užitečné. Což nemáme
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toho všeho a to v míře daleko hojnější v katolické církvi? Což
nedocházíme v ní pokoje svědomí, vědouce, že nám hříchy knězem
na místě božím odpouštěny bývají? Odkud vědí protestanté, že
jim jest odpuštěnoř Táži se vás: Nejste šťastni, že příslušíte
k církví, která má moc z nevyčerpatelného pokladu nesmírných
zásluh Ježíše Krista, blahoslavené Panny Marie a svatých odpu
štění časných trestů imimo svátost pokání udělovatiř A tuto
církev měli bychom opustiti a zaměniti za ono náboženství, vněmž
nachází místo vše, co není katolickým? :]en vytrhni křesťanství
srdce z těla a přece můžeš při tom býti dobrým protestantemlc
řekl přece Feuerbach.
Nikolivl Tobě, sv. římsko-katolická církvi, Matko všech vě—
řících, od Boha k tomu založená, abys své děti vtéže víře a vtéže
lásce sjednotila, tobě věčnou věrnost přísahámel Spíše chci na
sebe samého zapomenouti, než na tebe, sv. církvi. Spíše ať můj
jazyk ztuhne než by slovo zrady přelétlo přes rty mé! Aať Spíše
uschne ruka, kterou k slavné zvedám přísaze: V této víře chci
býti živ, v této církvi chci i umříti. Amen.*)

Přeložilje, s.

Svátek sv. Václava.
Mučednictví a život sv. Václava, vzor křesťanského
- nesení kříže.

»Kdo chceš za mnou přijíti, zapři sebe
sám, vezmi kříž svůj a následuj mne.:
Ev. sv. Mat. 16, 21, 24.

Slavný hod Čechů: svátek sv. Václava!
Jak slavný to den pro otce naše bývail Nejen poutí a slav
ností církevní stanoven byl, ale den jeho byl dobou slavných po
rad pro blaho země, jemu doporoučeny všechny záležitosti naší
vlasti. on byl první patron náš v míru i ve válce V něm viděl
národ náš ztělesněnou myšlenku křesťanského vladaře, bojovníka,
muže. On byl na pečetích naší země, byl v ústech a srdcích všech
zbožných Cechů. Krásně praví dr. Kalousek v obraně našeho pa
trona, že úcta jeho byla snížena zároveň s národem, jehož jest
dědicem. (Uvod »Obrany-.) Když nastaly kališnické rozmíšky ná
boženské, ubylo úcty sv. Václava, neboť nectili kališníci svaté tak,
jako církev katolická, přece však sv. Václava poněkud ctili. Když
však na místo kališnictví nastalo lutheránství a kalvínství, které
úcty svatých nezná, ubylo úcty našeho sv. Václava ještě více. Kdy
byl národ náš v ponížení, úcta jeho byla v úpadku. Důsledek je
toho zřejmý: ctěmež zásady a ctnosti sv. patrona, aby náš lid byl
spravedlností křesťanskou povýšen.
*) 8. kázání ze sbírky »Das Gesetz der zwei Tafelnc. Predigten iiber
die zehn Gebote Gottes von Franz Stingeder, Domprediger. Linz a.
1907. Druck und Verlag des kath. Pressvereines.
*
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Náš svatý Václav svým životem uskutečnil rozkaz Páně. který
jsem položil jako základ našeho roqímání: On zapřel sebe sám,
vzal denně kříž svůj a následoval Pána.
Vezměme proto v úvahu dnešní jeho slavné mučednictví ce
lého života a vizme, jak nesl kříž životní. Otcové naši zpívávali
k sv. Václavu: »Pros za nás Boha — svatého Ducha-., a tak
prosme i my, abychom se naučili pomocí Ducha sv. uskutečňovati
rozkaz Pána našeho: »zapři sebe sám, vezmi kříž a následuj

mne.

Pojednání.
I.

Rozkaz Pána týká se všech nás. Každý, kdo chce za Pánem
přijíti, musí se zapříti, vzíti svůj vlastní kříž a následovati Pána.
Proto každý má svůj kříž uložený, aby jej nesl. Jestli se kdo do
mnívá, že čím výše kdo stojí, že jest bez kříže, tedy se podívej
na našeho sv. Václava a uvažuj celý jeho život, jak je v mladém
věku jeho třeba plný zapření, nese plno křížů a celým srdcem
následuje Pána našeho.
„
Sv. Václav záhy osiřel; Cechy byly rozděleny na mnoho ne
svorných vladyk a knížectví Nejužší rodina sv. Václava byla též
rozdělena, vždyt proto sídlila sv. Ludmila na Tetíně a Drahomíra
na Vyšehradě a Budči, aby nebylo mnoho nesvárů. Písmo sv. dí:
>Raději na poušti bydliti, než se ženou svárlivou . Již v tom vi
díme veliký kříž. Ať se přidá k té či oné straně, musí míti druhou
za nepřítele. Náš sv. Václav jako pravý křesťan zapřel se a stál
vždy na straně spravedlnosti křesťanské: Bohu, což božího, lidem,
což jejich bylo, dával. Svatý Václav měl 2 bratry a 4 sestry. Jeden
z bratří záhy asi zemřel a zbyl jen Boleslav, jenž byl jeho kříž
největší.
Projděme život sv. Václava a sečtěme kříže jeho.
1. Kříž měl sv. Václav s matkou Drahomírou, která byla
svou vládou pravým nebezpečím celé zemi a její jednotě. Svými
rádci dala se zavésti i k nejhorším zločinům, vraždě a násilnictví
na samé snaše své. Ten jediný skutek ukazuje. jak veliký kříž
měl sv. Václav v rodině své od malička. Podívejte se. jak jej
nese. »V trpělivosti budete vládnouti duší vaší.: Luk. 21. 19.
Vše zkouší, aby zavedl pořádek. Když se stala 15 září 921 (v so
botu) vražda na Tetíně, tu se béře na pozoru, ale neodplácí vraždu
vraždou. Nedůvěřuje sice a dá Drahomíru na Budeč, aby byla
osamocena. Když však pozná, že Drahomíra jemu o život nestrojí,
smíří se, odpouští a zapomíná. Zapřel sebe sám; miloval sice
sv. Ludmilu, jíž děkoval za vzorné vychování křesťanské, ale co
_ napraviti nelze, musíme nésti trpělivě. K tomu zapření bylo mnoho
síly třeba. Voliti ustavičně mezi babičkou a matkou, mezi spra
vedlností a násilím, přízní a záštím, to nebyla jednoduchá věc.
To byla ustavičná domácí válka: kříž, pod nímž se měl zapírati
ten sv. kníže náš. Jak se domnívají mnozí, že pod korunou kní
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žecí hlava nebolí — zatím však ona tlačí více než občanský
klobouk.
2. Kříž měl s nepoddajnými vladvky českými, mezi nimiž
byl přední kníže Zlické, jemuž čtvrtina Čech patřila, od Labe na
jih, jenž nechtěl uznávati svrchovanost Václavovu. Toť nový kříž.
Václav pracoval o svornost a sjednocenost naší vlasti, aby mohla
čeliti mnohým a silným nepřátelům, odpůrcijeho pracovali 0 pro
spěch svůj. Sv. Václav musí tasit meč, musí jíti v boj proti vlast
nímu kmenu, aby horšího zla se ubránil. Táhne v boj proti Rad
slavu Zlickému, a s nasazením života svého dopracuje se pomocí
boží vítězství a svrchovanosti. Tot jiný kříž. Sv. Václav nejedná
jako slaboch, ale jako křesťan hrdina. On se umí zapřít, opanovat,
ale umí též rázně jednat a bránit, jak nás tomu učí Spasitel.
Nechtějmež nikdy více, než co je spravedlivo, a to chtějme
jen spravedlivými prostředky.
3. Však sv. Václav měl kříže i na jihu a na západu v sou
sedstvu. Na jihu znepokojovali nás Maďaři, na západu Němci.
Sv. Václav měl celý život ustavičný boj. Sotva babičku Ludmilu
pochoval v r. 921, už musil proti Arnulfovi, vévodovi bavorskému,
v r. 922 táhnouti. Arnulf byl švakr vévody Zlickébo. Když zde
soužení skončeno, začalo v r. 925 s vévodou Zlickým u Stolmíře.
Sotva tyto kříže minuly. už tu byl zase nový a větší: král ]in
dřich Ptáčník vtrhl do Čech v r. 928 neb 929 s velikým vojskem.
Václav se bránil udatně jako vždy, bránil se proti Madarům i proti
Němcům, a mimo to měl domácího nepřítele. Proto si počínal,
jak nám Spasitel pravil: »Který král, maje táhnouti k boji proti
jinému králi, nesedne prve a nepřemýšlí, mohl-li by s deseti tisíci
potkati se s ním, kterýž s dvaceti tisíci táhne proti němu? Sic
jinak, když onen ještě podál jest, pošle poselství, žádaje za to,
což jest ku pokoji.: Sv. Luk. 14 31. Tak sv. Václav náš. Uza
vřel mír jako moudrý vladař, a zavázal se k nepatrnému celkem
poplatku, aby neuvedl vlast do horšího. Jak moudře jednal, uka
zují další dějiny. Bratr jeho táhl polem proti Němcům, prolil krev
a konečně musil jednati právě tak jako sv Václav jednal. Totéž
učinil Břetislav I.. zvaný Achil, dvě léta bojoval proti přesile a
musil ustati. Důkaz to, jak moudře si vedl sv. Václav nás, tak že
o něm vším právem lze říci, že vládl spravedlivě a moudře, neboť
se nenechal vésti vášní, nýbrž rozumem a svědomím křesťanským.
Krásně dí hist. Kalousek, že jsme neměli mnoho tak moudrých
a rozšafných panovníků, jako sv. Václav On vyrostl ve škole sva
tého kříže a odtud jeho moudrost a povaha. Pravidlo životní jest:
»Ze zla dvojího to menší voliti třeba: Tento kníže jest nám ka
ždému vzorem, kterak své kříže nésti máme. At jsou kříže v rodině
s tvou nevěstou, snachou neb příbuznými, nedej se nikdy vésti
toliko citem a náklonností, ale vždy rozumem, svědomím a sva
tým křížem. Vylož v lepší stránku, dej se přesvědčitil třeba
o opaku, když důvody jsou, a uč se zapomínat a odpouštět.

»Jeden druhého neduhy nesme a tak naplníme zákon Kristůvc

Gal. 6. 2.
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Tot škola, kterou nám dává apoštol. Spasitel sám nám po
roučí a za podmínku klade: zapříti se a vzíti křlž každému, kdož
chce za ním přijíti
Jest život sv. Václava bolestný růženec. Opakuji nejdůleži
tější léta z- jeho života. V roce 921 osiřel (13. února), zemřel mu
otec Vratislav — jeden kříž, v roce 921 v září zavražděna jeho
babička sv. Ludmila — druhý kříž, v roce 923 Arnulf, bavorský
vévoda, vtrhl do ech a sv. Václav statečně bojuje
třetí kříž,
v roce 925 (přibližně) bojuje proti domácím nepřátelům (vévoda
Zlický) — čtvrtý kříž. A to nejsou všechny kříže. Ty větší ještě
následují: v roce 928 vráží ]indřich Ptáčník do Čech a sv. Václav
statečné bojuje a rovná nový kříž a hájí celistvost naší vlasti, bez
pečnost našich životů a statků, tak že slynul tento rytíř Kristův
moudrostí, statečností a spravedlností po všem okolí.
4. Však největší kříž ten nesl od mládí svého až do smrti.
Největší kříž byl bratr jeho Boleslav. Různé to povahy z jedněch
rodičů. Václav spravedlivý, Boleslav násilný, Václav sebezapíravý,
Boleslav vášnivý, Václav zbožný, Boleslav ukrutný, Václav růže —
Boleslav trní na ní.
Vezmeme-li v úvahu ty nejhlavnější zastávky křížové cesty
Václavovy, nesmíme se domnívati, že jsou vyčteny už všecky.
Mezi všechny ty vyjmenované zastávky křížové cesty třeba zařaditi
ještě stálou nenávist a nepřátelství, které měl Boleslav k staršímu
a zbožnějšímu Václavu. Boleslav se svými společníky vynasnažo
vali se jistě využiti každé příležitosti proti Václavovi.
II.

Spravedlnost a moudrost Václavova nedovolovala přehmaty
bujných bojarů. Václav stál na stráži práva, spravedlnosti a řádu
křestanskéhz. To nebylo mnohým po chuti a proto jen s velikým
sebezapřením mohl konati, co žádalo právo a spravedlnost. Veliké
síly ducha k tomu bylo třeba. Tou duševní silou vynikal svatý
Václav, který byl hotov raději trpět nepřátelství, než aby mlčel
ku nespravedlnostem. Všechny zbožné skutky sv. Václava vyklá
dali ve zlé, však lid český přirozeně si vážil a ctil sv. vévodu, a

proto marná byla práce nepřátel, marná pomluva, marné na cti
utrhání, a lid viděl svého vévodu hájit utiskované, konati spra
vedlnost, trestati zbůjníky, a proto lnul k sv. Václavu. Marné bylo
rocení se proti sv. Václavu: jeho moudrost a statečnost přemohla
roty všechny. Zbýval proto poslední prostředek, bídný sice, ale
účinný: přetvářka a násilí, pravé to jidášství. Při těch na konec
chci prodlíti déle.
Když nepřátelé viděli matnou svou snahu domoci se moci a
s ní i bohatství, volili cestu násilnou a podloudnou. Boleslav
konal na hradě svém slavnost posvěcení chrámu. Pozval proto
i bratra svého; pod zbožnost ukryl zlomyslnost. Václav, který
tolik chrámů založil a mezi nimi i dóm sv. Víta. rád přišel, aby
přítomností svou povznesl slavnost a dal na ievo víru svou.
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Chytře to zařídil ukrutník. Slavnost posvěcení chrámu konala se
co nejokázalejí; Václav o krásu služeb božích pečoval horlivě.
Přišel proto rád, nic netuše, na den sv. Kosmy a Damiana. Zú
častnil se slavnosti, radoval a veselil se s bratrem svým a chtěl
večer vrátiti se na svůj Vyšehrad. Ač mu kdos výstrahu dával,
že se mu jedná o život, nevěřil. »Láska nemyslí zléhm; mimo to
věděl, že mu podobně pravili o matce jeho, ač tomu tak nebylo,
a proto nevěřil této výstraze, nýbrž bratru svému, který ho zval,
aby zůstal, že jest všeho ještě dosti připraveno. Václav nemysle
nic zlého, zůstal ještě na pondělí dne 28 září. Ráno, když se zvo
nilo na jitřní bohoslužbu, Václav vstal a — šel do kostela. Zde
vidíme klíč ku zbožnému životu sv. Václava: hluboká zbožnost
jeho, která ho vedla při všech pracích jeho. Staroslovanská le
genda krásně nám to líčí.
Ráno, když slyšel zazvonit, vstal a řekl: »Sláva tobě, Bože,
že jsi mi dal dočkati se světla toho dne.: Tak jsme vlastně bý
vali všichni učeni začínati den se slávou boží a díkučiněním. Vtu
chvíli vzal sandály a urnyl se a šel na jitřní. Tot denní pořádek
sv. Václava, tot jest rys v jeho mužné a křesťanské povaze. To
byla škola jeho smýšlení.
- Ve dveřích potkává bratra svého, jemuž děkoval za pozvání
a veselou zábavu minulého dne. Po díkučinění Bohu — děkuje
bratru. Však vizte, jak vede si Boleslav: »Dnes tě chci lépe ča
stovati . dí, a tal mu mečem po hlavě. Statečný Václav brání se
udatně a po křesťansku. Chopil bratra a povalil ho na zem, řka:
»To ti Bůh odpusť, bratřela V tom jeden spiklenec sekl Václava
' do ruky. Zde vidíme Václavovu sílu, statečnost a lásku. Přemohl
nepřítele a odpouští, nevěda, že jich čeká více dle úmluvyvdomě
Hněvsově.
Václav pustil bratra a utíkal do kostela, aby byl svatostí
místa chráněn před proléváním krve. Tot bylo svaté právo úto
čištné. Však ve dveřích dopadli ho spiklenci Česta a Tira a mno—
bými ranami porazili ho kzemi. Hněvsa prohnal mu mečem žebra
a sprostší zbrojnoši rozsekali tělo jeho na kusy. Z Václavovy dru
žiny zabili ještě Mutinu a jiné stloukli, ostatní se zachránili
útěkem.

*

Václav—drže seza kruh dveří, odpouští bratru a vypouští
ducha svého.
Po slavném panování a statečných bojích proti Maďarům a
a Němcům dokonává slavnou smrtí mučednickou jako pravý
hrdina křesťanský a dokonává křížovou cestu svou v r. 32. neb 33.
věku svého bohatýrský mládenec, stavitel chrámů, zakladatel škol,
veliký státník náš, muž práva a spravedlnosti, vypouští ducha
pod rukou bratrovraha r. 935. Poslední zastávka křížové jeho
cesty. Lid jeho ostatky ctí, jméno jeho vzývá, sv. mučedníkem a
dědicem nazývá. Tot křížová cesta našeho knížete.
Kolik máš ty v tom poučení? Bojování jest život člověka, a
jest to cesta křížová. Byt bys nebyl knížetem, přece si poučení
můžeš vzíti. Každý z nás má příbuzné a jsou mezi nimi povahy,
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podobné těm ze života sv. Václava. Mnohá z nich jest pravým
křížem naším. Viz našeho hrdinu, jak je nese zmužile a trpělivě,
jak je překonává zbožností svou a jak ve službě boží hledá svou
radost a útěchu.
Sotva budeme míti křížů více a větších, než měl náš svatý
Václav ve svém krátkém životě 32 let. Odkud bral tu sílu vnichř
Schválně a úmyslně jsem se 'zdržel při líčení zbožnosti jeho a jen
poslední jitro jeho života jsem popsal slovy životopisec, v nichž
jest viděti zbožného ducha modlitby rozjímavé, z níž přichází veškerá
síla našeho ducha. Tu potřebujeme ku křížové cestě našeho ži
vota. Ta hluboká zbožnost nese dary s sebou, sílu v sebezapření,
moudrost ve volbě. svatou kázeň před křížem, radu v pochybno—
stech. jak mnoho lidí klesá pod křížem života proto, že se — ne
umí modliti. Proto se neumí zapříti, neumí vzíti na se kříž, a tím
méně umí následovati Pána. Každé ráno zasvět Bohu, abys pro ten
den načerpal sílu pro všechny kříže, které tě čekají. Nes každý
den svůj křížek a občas i kříž.

Celý náš pokrok jednotlivce a národa spočívá v přemáhání

kříže a obtíží.
Budeme—linásledovníky sv. Václava v přemáhání obtíží, pak

činíme pravý pokrok.
Čechové, posluchači, buďme následovníky sv. Václava v za
pření, v nesení kříže a následování Pána. To jest cesta, kterou
ukazuje Pán svým učedníkům. Každý se musí zapírat —-i vévoda
a král náš sv. Václav, každý musí nésti svůj kříž a všichni mu—
síme následovati Pána, chceme-li za ním přijíti. Proto zapři sebe
— vezmi kříž — a následuj Pána svého. Amen.
F. Vaněček.

Svátek sv. Václava.
Minulý život sv. Václava jest poučením pro přítomnost a bu—

doucnost naši ! národa našeho.

Protož péče o umění jest láska k ní
(moudrosti) a láska k ní jest ostříhání,
ostříhání pak přikázání jest dokonalá
neporušenost.
S. a.p VI. 19

Národ náš koná památku sv. dědice země české sv. Václava,
jehož život jest knihou poučnou pro nás a jest výstrahou zá
roven.
jeho statečnost a zbožnost, jeho mírnost í rozhodnost pojily
se tak k sobě, že dávaly krásný obraz křesťanské dokonalosti.
jako zvon v sobě má kovy různé: vzácnéiobyčejné, jemnéidrsné
a právě ta směs tvoří onu zvonovinu, která svým hlasem jímá
srdce, tak jest se ctností křesťanskou, která se stotožňuje s mou
drostí, kteráž vede do království věčného.
Tak jest i u sv. Václava ona směs ctností křesťanských pro
vedena z milosti boží, že jej vidíme zbožného jako dítě nevinné
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konati skutky na oko nepatrné, ale které jsou vzácným přemáo
háním sebe; opět jej vidíme v boji vésti si statečně, že v ničem
nezadává si s nepřáteli svými. Ten, jenž pokorně neštítil se tla—
čiti víno, uměl i tlačiti nepřítele. Vidíme na něm, že i lidské
křehkosti byl poddán, a že podlehl našeptávání svého okolí a že
pojal nedůvěru kmatce své Drahomíře,jako by mu stála o život,
to jest to lidské v povaze sv. Václava, ale hned zase, když na
bývá přesvědčení, že matka jeho v tom směru byla osočena, hned
zase se zmírňuje, dává dostiučinění.
]est tedy na našem sv. patronu jako na každém světci zvláštní
směs ctností křesťanských, které jsou pravou školou pro moudrost
křesťanského života. Proto také ku jeho poctě věnujeme dnešní
úvahu a vezmeme za předmět jeho život — který nám dává po
učení o moudrosti pravé pro přítomnost, a to bude předmětem
dílu I., a který nám jest vážným poučením o zbožnosti, a to bude
předmětem v díle II.

Pojednání.
I.

Všem známo jest, že sv. Václav požíval vzdělání všestran
ného: on byl vzdělán na školách slovanských patrně i od kněží,
kteří sv. Ludmilu přijali ve křtu sv. do lůna církve katolické,
bylať sv. Ludmila milovnicí sice obřadů slovanských, ale proto
byla dobrým dítětem církve obecné. Sv. Václav však nezůstal
jen při, vzdělání na školách slovanských, nýbrž otec jeho Vrati
slav dal jej vzdělati i na školách latinských, které byly v Budči,
a které pro své úzké spojení se středem sv. církvea při světovém
jazyku latinském,který byl klíčem vzdělanosti tehdejší, dává roz
hled světový, širší, důležitější. Potomek Přemysla oráče rád při
jímá poučení o moudrosti, ať přichází z východu či ze západu,
jen když Kristus jest veleben a poznáván a milován. Všichni ži—
votopisci sv. Václava velebí při něm velikou učelivost a zběhlost
jeho v Písmech. Zde vidíme začátek království božího. Touha po
moudrosti působí lásku, a láska k ní působí ostříhání přikázání,
a ostříhání přikázání moudrosti působí dokonalou neporušenost.
1. Vidíme zde na našem sv. patronu klásti základ království
božího tím, že s láskou vyhledával moudróst života, kterou chtěl
prospěti sobě i lidu Svému. To jest poučení vlastenecké, které
jest důležité pro přítomnost pro jednotlivce i pro celý národ. jelikož
milovali moudrost, křesťané byli nazýváni od pohanů filosofy,
pro svou lásku ke všemu, co shledali dobrým a moudrým. Ne
že by běhali za každým světlem a světélkem jako za sluncem
božím, ale co poznali, že dělá dobrým a lepším, to milovali, při
tom stáli a to je dělalo-silnými a vítěznými králi v životě.
2. Tak jest důležito i pro každého z nás míti tuto lásku
k moudrosti, která jest zárodek království božího. Jsou všechny
hříchy v jednom a jsou též všechny ctnosti do jisté míryv jedné
ctnosti.
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Když sv. Václav s láskou vyhledával moudrost, pak tím
samým už miloval i zbožnost, miloval i bližního a vše dobré,
kde co spatřil duch jeho. Tou sv. křesťanskou moudrostí člověk
prospívá nejdříve sobě a pak všem, kterým jest buď představeným
buď se s jinými stýká.
Ti, kdož milují moudrost, silnější jsou jiných a kdož upřímně
hledají, ona mu sama přichází vstříc jak di to čtení sv. Písma ve
mši sv. 0 sv. Václavu, a ze všeho všude si béře naučení, ona jej
činí střídmým, spravedlivým, šetrným, sdílným, obětavým a jak
se všechny ty dítky božské matky jmenují.
Proto se v Písmě sv. moudrý nazývá lepším a silnějším než
ten, kdo dobývá města.
Vídáte to v životě často znázorněno kolem sebe vpříbězích,
když nezavíráte oči své k poučeni.
jeden béře si poučení ze všeho kolem sebe a jest zdatný
ve svém jednání, druhý jakoby slepý byl, vidí špatný konec ti
síců kolem sebe a on přec jde za nimi.
3. Proto jest důležita láska k moudrosti. ovšem ku mou—
drosti boží! Ta moudrost, která vede do království, nazývá se
v Písmě sv. také jinak: bázní boží. To vzdělání, které nedává
této bázně, není požehnáním člověka ani dočasným. To jest to
druhé poučení ze života sv. Václava pro přítomnost.
]est nepopíratelný proud, který béře ze srdce právě tuto
moudrost, která se nazývá bázeň boží a jest zvána začátkem a
korunou moudrosti. Tento proud, který se zahnizduje nepopíra—
telnou měrou v našem národě, nepřinese ani jednotlivci ani celku
štěstí a požehnání, nepomůže mu ani do království časného ani
věčného.
4. To vidíme na příkladech v minulosti iv přítomnosti.
Byly říše a nejsou — zhynuly. Byla říše římská silná, dokud v ní
byla aspoň přirozená ctnost ctěna, a hřích nazván hříchem a byl
hanbou. Známo, že ta říše římská zplodila Regula, který nechtěl
ani zalhat, aby život si zachránil, a to byla tiše mocná, dokud
takový duch vládnul. Vzrostla tak, že od jejího zlatého milníku
čítali vzdálenost do celého světa. Ale když se v ní ztratil ten
duch úcty ku ctnosti a když se všemu zbožnému smáli, jako to
líčí satyrikové jejich, pak byla v úpadku a zašla určitě vyvrácena
cizinci, kteří měli více přirozené lásky ku přirozené ctnosti. To
se stále opakuje, jenom že lidé nebéřou z toho poučení.
Z toho také důvodu bylo pokřestění našich předků důležité
pro zachování našeho národa. Bratři naši v severních končinách
vyhynuli v soutěži národů, my jsme se uchovali. protože se ob
rodil celý národ sv. vírou křesťanskou. Mravněišl stává se silněj
ším a proto jest nepřítel země a lidu, kdo'ctnost podkopává.
V době republiky římské, kdy byla silná, mluvil Cicero
před vším lidem a soudci (Pro Plaucio BB): Přál bych si býti
proniknut všemi ctnostmi, ale především zbožností, která jest
jaksi všech ctností matka, z ní jde vděčnost k rodičům, z ní jdou
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vděčnía obětaví občanév míru a ve válce. V podobném způsobu

mluvil Cicero ve své vlasti.
Náš sv. Václav a dědic mluvil tak příkladem svým vlastním
tak názorně, že život jeho stal se neodolatelnou kazatelnou.
Bohužel právě jeho ctnost zbožnost činila' mu výtku, jako
by byl zanedbával povinnosti své k vůli zbožnosti. Ta výčitka
jest teprve novějšího data, dřívější doby nepochybovaly aniojeho
statečnosti, ani se nepohoršovaly jeho zbožnosti.
jest v tom veliká nedůslednost! Říkáme. že práce nehanobí
a když náš kníže jest líčen, že i záhon pšenice žal a viničku pě
stoval, tu to pokládají za nedůstojno knížete! V Brně v museu
jest pod baldachýnem pluh, kterým druhdy josef II. vyoral brázdu
na znamení úcty k rolnictví. Proč by tak nevinná zábava knížeti
byla na závadu. když současně nic nám nevadí, že někteří z nej
přednějších lidí sami kočuji celý den pro zábavu a celý týden
se baví zabíjením zvěře na honěř Cim to, že právě sv. Václavu
zbožnost jeho kratocbvíle se vyčítá jako nedůstojnář To jest ne
dostatek znalosti ctnosti křesťanské. Podobně mluvili odpůrci sv.
Václava, dle legendy, ku jeho bratru Boleslavu a Vrahu zá
roveň.
Tytéž práce, které by kdo konal pro svou kratochvíli aneb
pro hřích, mohly by mu od světa býti odpuštěny, ale konané
pro Boha jsou vadou — ovšem jen před světem. *
jak krásný jest vzor sv. Václav ve volné chvíli práce se
neštítící. Ten příklad jeho působil na praotce naše, že také práci
milovali pro Boha a jemu ji zasvětili. V tom jest veliká škola
úcty ku práci.
Touto cestou učila církev národy práci milovati a ti kdož
tak dělali, byli velcí vychovatelé a dobrodinci její. Církve svaté
historie nám vypráví o Ermefriedovi, synu Chlotara krále, pře
možitele Říma a Galie, který si zvolil řeholi sv. Kolumbána av ho—
rách jurských pracuje svým životem na vzdělání lidu.
V neděli. když posvěcený chléb rozdával rolníkům, a viděl
jich mozoly, líbal ruce jejich, aby je naučil ctít práci a milovat.
Montalembert, který to vypráví v knize »Mnicbové západu: II.
545, praví, že nezná nic tak dojemného v dějinách jako úctu to
hoto kralevice ku práci. Hle náš sv. Václav proto. že si oblíbil
zábavu, kterou posvětil Bohu, má býti za zbabělce pokládán.
Legenda vypráví, že nosíval i dříví v noci na ramenou
svých chudým sirotkům a že se to neshoduje s jeho důstojnosti.
Kdyby zanedbával své povinnosti vladařské, pak by to mohlo
býti výtkou.
V přítomné době (1905) stižena Italie zemětřesením se vším
zlem, které jde v patách. V té smutné době ale vyniká příklad
krále, který se proto velice chválí a velebí: on vší péčí stará se
o zmírnění bídy, ano i sám roznáší potravu a tiskne k sobě si
rotky tamější. Proč by sebezapření Václavova mělo býti jemu
na ujmu? Nošení dříví bylo výjimkou — ne pravidlem.
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Zbožnost Václavova byla školou příkladnou všem i nám.
Vzdělanost bez zbožnosti nepovznese národ ani jednotlivce. Tu
pravdu dokazují mrtvé cifry. Oettingen. Moral-Stat 604 správně
tvrdí, že cifry dokazují, že vzdělání bez podkladu náboženského
jest jen nebezoečněiší zbraní a že činí člověka rafmovanějším ne
však lepším. Čili jak totéž jiný praví obrazně: vzdělání bez Boha,
jest zbraň v ruce Kanibala. Proto, drazí, ten není vlastenec, kdož
bázeň boží, tu sv. moudrost a základ království, podkopává. Taký
člověk neosvěcuje, ale zapaluje.
Sv. Václav nám přispěl ku křesťanské osvětě, a chceme-li
právem zpívati: >Nedej zahynouti nám ni budoucím,: tedy musíme
onu křesťanskou osvětu bázně boží hájit, pěstovat, poněvadž ona
jest zárukou i požehnáním budoucností.
II.

1 Legenda Vostocká nazývá sv. Václava vladařem dobrým a
spravedlivým a líčí skutky křesťanské.
Kalousek v obraně sv. Václava proti námitkám slabosti a
nestatečnosti praví: >Neměli jsme mnoho knížat, kteří si zaslou
žili takovou chválu.: Jeden muž postavený na výši svým příkladem
mnoho dobrého způsobí a mnohému zlému zabrání.
Moudrost bez bázně boží přivede člověka k hříchu a tím
i k pádu. Mnozí lidé ani neznají dosah náboženství pro život a
proto snad jsou tak ledabylí ku pravdám jeho. Bez bázně boží
zchátrá člověk a dostavují se vždy následky takové mravní zchá—
tralosti, které jsou tím horší, čím původní stav byl lepší. Už
pouhé vlastenectví má nás vésti ku zachování zbožnosti, poněvadž
s ní vstoupá i neporušenost i síla a sláva království. Tatáž kniha
moudrosti, z níž vzata slova úvodní, v dalším praví: »muožství
pak moudrých zdraví bývá okrsku, a král moudrý jest podpora
lidu.: S. ap. 6 26. Aby bylo množství moudrých, jest třeba
množství bohabojných. Smysl slov sv. Písma jest patrný: aby
svět mohl býti zachován v pořádku,jest třeba mnoho moudrých,
jinak šílenství se vzmůže.
Tolik se mluví o vlastenectví a o zachování čeSkébo ná
roda, ale pak se mlčí o tom jediném, čím může býti zachován,
totiž o ctnosti.
2. Kde není ctnosti, tam musí následovati nutně pád. Národ,
který pohrdá přikázáními, ten kopá si hrob. Ctnostný musí zů
stati vítězem. Kde více ctnosti, tam více bude síly Toho příklad
máme na rusko-japonské válce, v níž silnější podlehl slabšímu,
ale přirozeně ctnostnějšímu a věrnějšímu v plnění povinností.
Střídmý zvítězil nad nestřídmým, věrný nad povrchním. To jest
poučení pro budoucnost.
Ti ubozí vlastenci, kleří chtějí spasit lid pohrdáním vším
svatým a tupením sv. víry a přikázání božího, hrají nejsmutnější
roli nepřítele. Národ mravně zchátralý klesá. To praví národní
hospodář Roscher v »Systemu hospodářství: slovy: »nejbohatší
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lid musí zchudnouti, když mravně zchátrá.c Proto všichni, kdož
moudrost béřou lidu, jsou lupiči jeho nejhorší, a ku vlastenectví
patří pěstování zbožnosti, jako malta k stavbě.
'
Tvé vlastní království, tvá duše, tvá domácnost musí spust—
nouti a spustnet, kde není té sv. moudrosti, která jest základem
království věčného.
Viděli jsme v rozjímání o sv. Václavu, že péče jeho 0 svatou
moudrOSt učinila jej sluhou božím, přítelem lidu, dobrým a spra—
vedlivým vladařem a požehnáním celé země naší. A proto jest
povinností naší o to pečovati, aby tato sv. moudrost byla všude
mezi námi. pěstována, aby národ náš neklesl, neboť mravně zchá
travšl člověk ztrácí sílu životní. Když ctíme sv. patrona a zpí
váme »nedej zahynoutic, pak si to sami sobě řekněme: nedej,
aby zhynula má víra, můj křesťanský mrav, pak mám dosti slly,
abych zachoval i život i právo své i duši svou. Amen.

Neděle X Vll. po sv. Duchu.
Co se vám zdá o Kristu)

a

Ten nejlepší zákon, který se nezachovává, nemůže lidem
prospět. Chyba není v zákoně, ale v nezachovávání.
Nejlepší nástroj, když se jej špatně užívá, nevykoná tu práci,
kterou měl. My však hledáme vždy chybu nejdříve ve věcech
kolem nás a nejposléze v nás samých.
emeslník, když se mu práce nedaří, hubuje na své
náčiní, ale nejdříve by měl hubovati na sebe sama.
Ani ona největší 2 přikázání, která jsou sloupy naší sv. víry
— neobrátí svět, když se nezachovávají.
Stěžují-li si na špatný svět, musí si stěžovat nejdříve na
špatné lidí. A co dělá špatné lidi? Špatné pravidlo, dle něhož se
řídí, špatné zásady života. A kdo dělá ty zásady? Spatne si dělají
lidé, dobré a věčné dělá Bůh a jsou beze změny. Podle toho,
jakých se kdo přidržuje zásad, také život člověka béře formu.
koho máme my naše pravidlo života?
Tu otázka jest tatáž, jakou dá Pán svým nepřátelům: co se
vám zdá o Kristu, čí jest Syn? Kdo jest zákonodárce? Na to každý
z vás si někdy odpověď dal, buď že o tom uvažoval, buď že
jednal a třeba ani nevěděl dle jakých špatných zásad se řídí.
Proberu dnes různé odpovědi, jaké dali si lidé na otázku:
Co se vám zdá o Kristu, poněvadž dáte—li si pravou na ni od
pověď, taký pravý život křesťanský musíte vést?

Pojednání.
_ Mnoho lidí dalo si otázku, kdo jest Kristus? Tu otázku dali
Sl apoštolové, fariseové, Pilát, Herodes a lidí zástup nesčíslný.
Tuto otázku dal Pán apoštolům a ptal se jich, co praví lidé
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o Synu člověka a co oni? Tu otázku položil Kaifáš i samému
Pánu Ježíši a z vás každý musí si ji nějak odpovědít.
Co pravili lidé? Ti pravili. že jest prorok, v tom se všichni
srovnávali, že od Boha musí být, nebo by nemohl takové skutky
konat. Z těch však lidí mnozí došli většího poznání a uvěřili, že
jest více než prorok. Tak sv. apoštolové, svatí kajícníci, lidé od
neduhů uzdravení.
C0 pravili apoštolové? Petr jejich jménem pravil: Ty jsi
Kristus, Syn Boha živého! A Pán Ježíš jej za to blahoslavil ařekl,
že to nemá z rozumu lidského, ale z Boha — a tak Kristus Pán
každého blahoslaví, kdo vidí v něm, což ve skutku jest — Syna
božího.
'
Co uvěřili kajícníciř Jen dva uvedu a sice Zachea, pozděj
šího ap. Matouše, jenž vlezl na planý fik, aby lépe viděti mohl
Pána Ježíše, když půjde kolem. Jeho víru nejlépe ukazují skutky,
nebo když byl uvěřil,navrátil všechen falešně nabytý statek a rozdal
nad to mnoho chudým, a to učinil proto, že věděl,že Pán Ježíš, Syn
boží, který nás bude soudit, a před nímž není žádný náš hřích
ukryt, proto napravil hříchy své jak mohl, neboť si odpověděl,
že Ježíš jest Syn boží a tedy jeho slovo, že jest nezničitelné. Po
zorujte. jak za sv. vírou jde také sv. mrav.
Jakmile uvěřil Matouš. že jest Ježíš Syn boží, také nespra—
vedlivý statek odvrhl. A druhým příkladem jest Maria Magda
lena — ona sama vyznala vadu svou. Když přišel Pán vzkřísit
bratra jejího Lazara a Pán jí pravil, že vstane atázal se jíz'Věříš-li
tomu že vstane ?Odpověděla Magdalena: Ano, Pane, já uvěřilajsem, že
jsi ty Kristus, Syn Boha živého. Co činila Magdalena než tuto otázku
si zodpověděla? Byla známou v městě hříšníci, kteráž oblibovala
si v pestrých zábavách a šatech a snad i známostech. A co uči
nila, když odpověděla si kdo jest Kristus Pán? Zaměnila život
svůj za život kající, svou marnotratnost za almužnu, své rado
vánky za zbožné skutky, a to vše učinila proto, že jest Ježíš Syn
boží. Vidíte zase za vírou prvavou šel pravý život bohabojný.
Tak také s námi jest. Zivot náš jest dle toho, co soudíme,
či lépe řečeno, co věříme o Pánu svém. Kdo má živou víru
v srdci, nemůže jej uražeti spustlým životem. To mohl činiti jen
Herodes, který Pána Ježíše měl za blázna a také jej dal obléci
v šat bláznů. Ano jako Herodes, tak doposud mají sebe lidé za .
moudré a vůli Páně za hloupost a za bláznovství. Ale Kristus
Pán jest čistotný beránek, Syn boží a slova jeho jsou věčná a
neskonalá pravda a moudrost.
Ku posměchu jest jim střídmost: nebud blázen, řeknou a
užívej jak můžeš. Ale střídmosti nás učil Pán Ježíš a oni ji na
nazývají bláznovstvím, zač tedy mají tací lidé Pána?
A tak daly by se projít všechny jiné ctnosti a viděli byste,
že o nich soudí právě tak, jak věří o Pánu Ježíši
Sv. Pavel pravil, že jest skoro nemožno, aby kdo u'věřil
v Pána Ježíše a přece setrval ve hříchu. Ano, co kdo o Pánu
Ježíši věří, to provádí v životě svém.
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Někteří lidé si odpověď "na otázku, kdo jest Kristus Pán,
dají hodně nahlas a život jejich jest výslovný, nápadný dle od
povědi, čím větší,opravdovější víra, tím ctnostnější život.
Čím větší láska ku Pánu Ježíši, tím větší láska k bližnímu.
Vezměte naše svaté, kteří volali v životě: Můj Ježíš a mé všecko
— jaký byl jejich život! Jak láskyplní to byli lidé, sousedé,bratři,
otcové — jak čisté panny, jak zbožní mládenci a jak odevzdaní
do vůle boží starci.
Jiní si ale dali odpověď jako onen lotr na levici, jemuž Pán
Ježíš byl ku posměchu, když krvavou mši sloužil na kříži a tak
také jiní si vedou a ze všeho si tropí posměch co jest svaté a
vznešené, ale život jejich bývá také lotrovský. Oni sice třeba ne
visí na šibenici, ale proto jest jich život jí hoden. Oni žijí na
oko počestně — ale ve skutečnosti jsou zvrhlí. Jak veliká svě
dectví pro tuto pravdu nám přináší žaláře a soudní síň? Z těch
všech lidí dala si většina nesprávnou odpověď na tuto otázku:
Kdo jest Kristus Pán.
Přátelé, každého člověka život jest odpovědí na tuto otázku
kdo Jest Kristus. Dá-li si odpověď jako Herodes aneb lotr —
budiž jistý, že život jeho není daleko Heroda a lotra. Dá-li si od
pověď jako Pilát vyhýbavou, trochu bázně před Pánem Bohem a
hodně bázně před lidmi, také život jeho bude životem Pilátovým,
trochu bázně před Pánem Bohem, ale jen málo, a více bázně
před lidmi a konec konců bude jako konec Pilátův, v nemilosti.
Má-li jiný Pána jen za proroka — jako mnozí měli — po
slechne jej jen chvíli a vrátí se zase k starému svému životu.
Ale ten, kdo si dá odpověď jako Petr, jako Magdalena, jako
všichni sv., ten život svůj zamění dle slov Páně.
Celý náš život a každý náš skutek jest jaksi kusem odpo—
vědi na otázku, co se ti zdá o Pánu Kristu.? Jedni hřeší na jeho
lásku a milosrdenství, jiní hřeší na svůj blud a myslí, že skutek
jejich jest zapomenut u Boha jako člověk zapomíná, co dělal
před 20 lety ano před rokem. U Pána však 1000 let jako den
včerejší, který pominul. Pamět Páně není pamět lidská. Jako Pána
pokoušeli různými otázkami a škádlili jej — aby posměšným jej
učinili, tak také lidé všelijakým žertem omlouvají špatnost svou
a myslí, že je tím věc spravena. Jaké bude jejich procitnutí!
Jakou jsi dal sobě odpověď o Pánu Ježíši?
Za koho jej ty ve skutečnosti a v srdci a u víře a v životě
máš? Můžeš říci: Pán můj a Bůh můj? Jestliže nemůžeš, přičiň
se, abys mohl právem nazvati Ježíše Pánem svým. Amen.
V.
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Slavnost růžencová.
Růženec obrazem našeho života.
>Prosím vás, bud'tež následovníci moji,
jako i já jsem Kristův.c
]. Kor. 4. 16.

Je vojín bez zbraně, rolník bez pluhu, učenec bez knih?
Právě tak jako každý vojín má svou zbraň, každý rolník svůj pluh,
každý učenec své knihy, tak má míti také každý katolický křesťan
svůj růženec a modliti se jej.
Růženec jest v pravdě odznakem katolického křesťana. Jest
to modlitba největšího doporučení hodná, její části — Otčenáš,
Zdrávas — pocházejí z nebe, jsou nebeského původu. Proto si
této modlitby váží katolický lid. Chci vám dnes o růženci něco
říci, nač jste sotva ještě myslili, co však přispěti může k tomu,
abyste růženec ještě více cenili: v růženci vidíme totiž vlastní
svůj život zobrazený — růženec jest obrazem našeho života — to
necht jest předmětem našeho rozjímání.

Pojednání.
1. Jak víte, rozeznáváme růženec radostný, bolestný a slavný
Tato pojmenování vzata jsou z rozličných tajemství, o nichž roz
jímati máme. V těchto tajemstvích se nám předvádějí rozličné
příběhy ze života Krista Pána: v růženci radostném z mládí Ježí
šova, v bolestném z jeho utrpení a smrti, ve slavném vidíme Je
žíše v jeho oslavě, v jeho nebeské slávě. Celý růženec nám tedy
představuje život Pána Ježíše a Panny Marie, abychom o něm ná—
božně rozjímali a z toho pro svůj život užitek čerpali.
Zivot Pána Ježíše jest však pro každého křesťana nejlepší,
nejkrásnější a nejvzácnější příklad, a čím více život náš jeho ži
votu se podobá, tím světější život vedeme. V církevní modlitbě
o slavnosti růžencové prosíme proto Boha, aby nám propůjčil
následovati to, co tato tajemství obsahují. Jest nám při této mo—
dlitbě, jako by Kristus sám k nám volal: »Následuj mne! Já jsem
světlo světa. Kdo mne následuje, nechodí v temnotách.: K tomu
obsahuje růženec vše, co srdce lidské ve všech potřebách životních
potřebuje, jest nevyčerpatelný na útěchu pro smutné a trpící, na
světlo pro bloudící a pochybující, na nadějí pro kající hříšníky,
na povzbuzení pro bázlivé, na radost a blaženost pro zbožné, Boha
milující duše Kolik lidí zachránilo život svůj, na pravou cestu
opět přišli modlitbou sv. růžence! I básník náš Erben ve »Sva
tební košili: ukazuje. jak děvče na cestu se svým snoubencem
béře s sebou modlitby. křížek a růženec, a jak právě modlitbou
k Panně Marii dochází zachránění.
Blahoslavený Klement Dvořák modlíval se zvláště před za
opatřováním nemocných růženec a říkal: :Kdykoli jsem za hříš
níka se modlil, vždy jsem jeho obrácení dosáhl.:
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Růženec jest obrazem našeho života, poněvadž nám předsta
vuje život našeho Spasitele, kterému se má podobati život každého
křesťana, tedy i život náš, poněvadž nám pro všechny životní
potřeby nejlepší naučení podává, zvláště pro život kající.
2. Než i v jiném ohledu jest růženec obrazem našeho života.
Život náš počíná narozením, první léta našeho života nazýváme
dětství, pak následuje mládí. Tento čas života jest ponejvíce ra
dostný již proto, že neznáme ještě starostí, že ještě nic nevíme
o vážnosti a trpkosti života. Ale také proto, žeještě naše srdce jest
nevinné a ještě nic nebo málo víme o vášních a bojích, nebezpe
čích a pokušeních. Tuto dobu žití můžeme přirovnati k růženci
radostnému, v němž vidíme líbezný obrázek malého ježíška. Vi
díme tu lásku Boha Otce, který nám svého jednorozeného Syna
dal — a tato láska vyžaduje, abychom opět lásku tu svou láskou
spláceli; tím šťastnější bude život náš, _čím více Boha milovati bu
deme.
jak krásná naučení dávají nám pro život jednotlivá tajem
ství: Vezmi do srdce svého Ježíše, jako Panna Maria; nes jej přes
hory a doly, ukaž jej světu, jako učinila svatá Panna, a nestyd se
za něho; miluj to dítě betlemské; obětuj se svému nebeskému
Otci; hled, abys ]ežíše žádným těžkým hříchem neztratil, a když
jsi měl to neštěstí, hledej ho, až ho nalezneš — v chrámě ve
svátosti pokání. Děkuj také Bohu, že ti dal hodné rodiče, kteří
nás také do chrámu nésti dali, abychom na křtu svatém stali se
dítkami božími a dědici království nebeského, kteří se o nás sta
rali, když jsme byli slabými dětmi, kteří nad naším dětstvím
bděli.
3. Než krásné, pokojné a radostné dny jsou až příliš brzy
u konce, a každému člověku nadchází vážnost života. Starosti a
utrpení všeho druhu na nás připadají a pro velmi mnohé lidi jsou
ponejvíce dny jich života bolestným růžencem. Kéž bychom v ta—
kých utrpeních brali růženec do ruky a v bolestném růženci uva
žovali, ce Kristus, Syn boží, dobrovolně pro nás vytrpěl. V pravdě,
všechno naše utrpení by se nám zdálo malým oproti jeho nevý
slovným mukám; vštípili bychom si v pamět jeho slova: »Kdo
chce za mnou přijíti, vezmi kříž svůj a následuj mnel: Učili
bychom se trpělivě a s odevzdaností do vůle boží zkoušky sná
šeti, které na nás Bůh sesílá, jako ]ežíš pln nebeské trpělivosti
na hoře Olivetské volal: »Otče, ne má, ale tvá vůle se staňlc
Stará, nemocná paní nemohla pro veliké bolosti v noci spáti.
Odpověděla: »Modlím se bolestný růženec, a tu je mi vždy leh
čeji u srdce.<
Biskup mohučský, Ketteler, ptal se kdysi soucitně slepce,
zdali mu není dlouhá chvíle, když jest stále temno kolem něho.
] vytáhl slepec z kapsy růženec a odvětil: »Bez toho růžence
ovšem bych nevěděl, jak mám času využitkovati. bez něho bych
byl bez útěchy ve svém zármutku, ale růženec se mi stará 0 za
hnání dlouhé chvílea
Rádce duchovní.

47
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Delší chorobou připravoval Bůh sv. Stanislava na cestu do
věčnosti. V této nemoci stále měl růženec v ruce. Jeho řeholní
bratr se ho ptal, k čemu růženec potřebuje, když se ho po prudké
bolesti nemůže modliti; sv Stanislav řekl: >Pravda jest, nemohu
se modliti růženec, který v ruce držím, ale přece mně připomíná
mou dobrou Matku Marii, a to jest jistě mnoho.
Tak by měli všichni nemocní míti růženec při sobě, připo
míná jim stále Matku boží, kterou každodenně vzývati máme
v dobrou hodinku smrti.
4. Všechno utrpení, všechny bolesti — i sebe větší a hroz
nější ——se jednou skončí, život lidský netrvá na světě věčně, pro

všechny přijde jednou smrt. Smrt však pro zbožného křesťana
nemá nic hrůzyplného, pro něho jest smrt úzkou branou, která
ze slzavého údolí vede do nádherného nebeského sálu věčné ra
dosti a věčného štěstí. Život náš bude jednou slavný, jak nás
slavný růženec učí. Tu vidíme statky, které Spasitel určil pro ty,
kteří život vezdejší dle jeho života zařídili a jeho příkladu násle—

dovali; vidíme tu nejpevnější oporu naší naděje, ježíše Krista,
trůnícího v nebeských výšinách, kde jest naším prostředníkem.
V oslavě Rodičky boží vidíme opět důvod důvěry v lásku a moc
té, která jest jako královna nebeská, jako matka a pomocnice
křesťanů postavena podle trůnu Syna svého.
Kdykoliv se tedy modlíme slavný růženec, má srdce naše
naplněno býti touhou po onom království věčného štěstí a nevý
slovné blaženosti. v němž Kristus trůní jako král slávy. V pravdě.
pro takovou odměnu není žádná námaha příliš veliká, žádné
utrpení příliš veliké. žádná obět přílišná. »Pozdvihněte srdce,c
volá k nám růženec, »očekává nás království, kde není slz a
nářkůlc
Tak jest růženec skutečně obrazem našeho života, který na
zemi počínáme, za mnohých strastí a bolesti na zemi končíme a
s věčnou radostí v nebi dále žijeme.
Nechť jest tedy růženec naším stálým a věrným průvodčím
na všech cestách našeho života, bude nám zajisté nejlepším tě
šitelem v těžkých, strastiplných hodinách a dnech. bude nám
ukazovati cestu, která vždy vede ke Kristu, který jest »cesta,
pravda a života, bude nám ještě na smrtelné posteli naší nejsil
nější kOtvou naděje, který naše bázní naplněné srdce pevnou dů—
věrou posilní. Mrtvému vojevůdci dávají šavli do rakve, nám ka
tolickým křesťanům růženec. který jsme za živa tak často v ruce
měli a se modlili, jeho silou tak mnohého nepřítele jsme pře
mohli, jemu, růženci, zůstaneme věrnými v životě i smrti. Amen.
Hlavně dle Breitschopfa Yan Nap. 701. Holý, O. Praern.
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Neděle XVlll. po sv. Duchu.
i. Přikázání boží ani pro naši dobu neztratila na ceně;
ll.jsou zárukou casného i vecného naseho stesti.
»Blahoslavený muž, který se bojí Ho
spodina a \! přikázáních jeho sobě li
bovati bude!:
Žalm 111, 1.

Pojďme, nejmilejší, v duchu zpět do minulosti více než dvou
tisícileté. Tu Spatříme, kterak za vlády assyrského krále Arta
xerxa Il. tisíce a tisíce Zidů ode břehů řeky Eufratu zpět do
vlasti se vracejí, aby po sedmdesátileté porobě na spustošené vý
Šině sionské opět nabyli dávno želané svobody. Brzy zdvihaly se
znova ztroskotané zdi jerusalémské a ze ssutin rozbořeného skvost
ného chrámu
alomounova opět povstal chrám pravého Boha.
Ale vyhnanstxí mělo zlé následky. Srdce nových obyvatelů pro
bůžky babylonské více tloukla než pro Jehovu, věrného Boha
israelského; úmluva, kterou vyvolený národ s ním učinil, byla
zapomenuta, zapomenut zákon, který byl prohlášeí za blesku a
bromu. Tu povstal stařičký kněz a vůdce Esdráš, vystoupil na
řečniště před branou rybníka bravného připravené, a v přítom—
nosti levitů a četné shromážděného lidu počal předčítati knihu
zákona: »já jsem Hospodin, Bůh tvůj, který tě vyvedl z Egypta.
Nebudeš míti bohů jiných mimo mne! Nevezmeš jména božího
nadarmo! Pomni, abys den sobotní světil! Cti otce svého a matku
svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemil Nezabiješ!
Nesesmilníšlc atd. A všechen lid s napětím poslouchal slovům
kněze a vykladače Písem sv. A. když uslyšeli slova ta, počali kví
liti a naříkati, tak že jejich nářek dusil hlas Esdrášův. Milé vzpo
mínky zajisté ozvaly se v jejich srdcích; vzpomínalit těch dnů,
' kdy ještě Jehovovi sloužili. Nyní teprve poznali jasně, že s ním
všecko ztratili: svobodu, štěstí, požehnání. »Blahoslavený zajisté
jest muž, který se bojí Hospodina a v přikázáních jeho sobě li
bovati bude!: Blahoslavený národ, který přikázání boží zná a
je plní.
Rozmilí posluchači! Nepřislíbili jsme i my kdysi Pánu Bohu
věrnost? Neučinili jsme i my s Bohem smlouvu, která se nazývá
smlouvou křestní? ] my slavně jsme slibovali, že se odříkáme
ďábla i všech skutků jeho a že chceme přikázání boží věrně

plnili.

Než s bolestí musíme i my přiznati, že jsme v babylonském
zajetí tohoto světa příliš často zapomněli na Pána Boha a na jeho
přikázání. S lítostí vzpomínáme těch šťastných dnů, v nichž jsme
sami na sobě se přesvědčili, jak p'ravdivo jest slovo Písma sv.:
»Blahoslavený muž, který se bojí Hospodina a v přikázáních jeho

sobě libovati bude!:
Proto mám za to, že vám dobrou službu prokáží, počnu-li
dnes ve jménu trojjediného Boha řadu kázání 0 desateru přiká
zání božích. Není jasnějšiho zrcadla pro bolesti a neduhy naší
*
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doby nad deset božích přikázání. Neříkejte tedy: Kdo pak se
bude o něco takového zajímati! To jsou již zastaralé věci, které
se pro nás nehodi! — Nikdo tak nemluv! jedním z nejhorších
znamení naší doby jest, že si myslí, že jest nad desatero božích
přikázání povýšen, a že se nechce více podrobiti ani božskému,
ani lidskému pořádku. A přece spočívá na desíti óoz'z'c/zpřikázá
nz'ch, na zákoně Bohem na hoře Sinaji daném, věčne',ajak během
přednášek vždy více a jasněji poznáme, z'časne'blaho nejen jedno
tlivců, ale cele'lzolidstva. »Blahoslavený muž, který se bojí Hospo
dina a v přikázáních jeho sobě libovati bude.:
Záruka časné/zo i věčné/zoštěstí člověka spočívá v tom, plní-lí
přikázání, klerá Bůh na Sinaji zvěstoval, do kamene vryl a
v srdce lidská napsal.
Tuto větu hodlám vám dnes vyložiti; to jest obsahem dneš—
ního (úvodního) kázání (k řadě promluv o desíti přikázáních
božích).

Pojednání.
I.

Desetkrát, nejmilejší, promluvil Bůh, když slovem své vše
mohoucnosti stvořil svět z ničeho; desetkrát promluvil, když na
hoře Sinaji v tvrdý kámen vyryl základní rysy duchovního po
řádku světového a všeobecný mravní zákon lidu vyvolenému a
skrze něj celému lidstvu zvěstoval. Pravím: všeobecný mravní zá
kon. Neboť velice bychom se mýlili, kdybychom se domnívali, že
deset božích přikázání bylo uloženo jenom tvrdohlavému národu
židovskému. Nikoliv, dokud svět státi bude, jsou přikázání ta
v platnosti; vždyt nejsou vlastně ničím jiným, než přirozeným zá
konem, který Bůh nevýklaáz'telným písmem do srdce každé/zo člo
věka vepsál. Proto pronáší sv. Pavel nad pohany zdrcující soud,
že ani oni nemají pro své hříchy žádné omluvy. Neboť co Bůh
vyvolenému lidu za hřímání a blesku znova připamatoval, to vštípil
každému člověku v srdce.
Sv. Augustin připomíná, že nikdy nebylo člověka, který by
se odvážil zcela vážně tvrditi: »Lháti, krásti, vražditi, pleniti a
páliti jest něco mravně dobrého.< A i kdyby byli lidé, — ajsou—li
snad dosud někteří toho druhu, -— kteří bájí, že není pevného
pravidla mravnosti, jsou-li lidé. kteří chtějí svět obrátiti nohama
vzhůru a praví: majetek jest krádeží; jsou li konečně i tací, kteří
ve své šílené zaslepenosti vraždu hlav korunovaných za dobrodiní
prohlašují, buďte přesvědčeni: přece docela jinou řeč bylo by možno
zaslechnoutí uvnitř v srdci těch blouznivců. Kdybychom jenom na
nich samých zkusili vykonati to, co oni povýšeným hlasem a
učeným přívalem slov schvalují, zajisté hlasitě by křičeli nad bez
právím, které se jim děje. To jasně dokazuje, že i oni vědí, co
jest dobré a co zlé.
Proto také není pravdou, co některé listy vyhlašují: Deset
božích přikázání nehodí se již pro křesťany. Což neujištoval sám
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Spasitel: >Nedomnívejte se, že jsem přišel rušit zákona aneb pro
roků; nepřišelt jsem rušit, ale naplnitcř Mat. 5, 17. Což neřekl
výslovně jinochu, který se ho tázal, co má činiti, aby vešel do
života věčného: »Chceš-li do života vjíti, ostříhej přikázání:? Mat.
19, 17. A také hned některá z nich mu jmenoval: »Nezabiješ;
nezcizoložíš; nepokradeš; nepromluvíš křivého svědectví; cti otce
svého a matku svou I:
A pro nás by se tato přikázání nehodila? Že se leckomu
nezamlouvají, jest ovšem zcela zřejmo. Můžeme se domysliti,
proč. Zákon boží je svatý a vážný a nelze s ním smlouvati. Věčně
poroučí, věčně zapovídázTy máš, ty nesmíš . . . l a proto ovšem
pochopujeme, že takový stálý připomínatel stává se leckomu ob
tížným. Ovšem jsou lidé, kteří tak vyspělí v umění své svědomí
potlačovati, že již hlasitě křičeti nemůže. Ale vyrvati svědomí ze
srdce se jim nepodaří právě tak, jako odstraniti Boha neb jeho
přikázání. Během těchto řečí o desateru božích přikázání uslyšíme
několikrát, jak na výsost potřebné jest plniti deset božích při
kázání v duchu křesťanské dokonalosti. Kdyby zákony boží za
chovávány byly, neviděl by svět toho smutného divadla naší
doby. Nemusili bychom patřiti na to, jak mnozí chvalořečníci
volnosti hanebně zapomínají na svou čest a povinnost, na své
otce a matky ruce vztahují a nad mrtvolami církve a vlasti chrám
štěstí a svobody zbudovati chtějí. Nestáli bychom nad onou ne
konečnou propastí, která hrozivě otvírá svůj jícen, nad propastí
sociální bídy.
Nikoliv, drazí v Kristu, zákon na Sinaji daný neztratil
dosud na své váze. »Amen zajisté pravím vám, dokudž nepomine
nebe a země, jedinká literka aneb jedinký puntík ze zákona ne
pomine, až se všecko stane.c Mat. 5, 18. I sám Renau připouští,
že zákon ten jest dán pro všecky národy, a že dokud svět stojí,
také deset božích přikázání své platnosti nepozbude. Přikázání ta
nejsou ničím jiným než všeobecně platným mravním zákonem,
trojím základním zákonem lásky, který Pán Iežíš sám shrnul ve
slova: »Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého
a bližního svého jako sebe saméhol<<
Víte dobře 2 katechismu, že přikázání boží byla napsána na
dvou deskách; na první desce byla napsána první tři, která ob—
sahují naše povinnosti k Pánu Bohu, na druhé desce bylo přiká
zání sedm, jež vykládají povinnosti člověka k sobě samému a
k bližnímu. Zajisté není mezi námi nikoho, kdo by nepoznával,
že své časné i věčné blaho může pouze na tomto základě zbu
dovati. Kdo by chtěl časně i věčně býti šťasten a přece by ne
chtěl zachovávati všeobecný mravní zákon, podobal by se člověku,
jenž by chtěl klidně a spokojeně bydliti v domě, který nemá zá
kladů. O podivuhodné stavbě viditelného světa praví veliký hvěz
dář Kepler: »Kdyby dráha jenom jediné hvězdy třeba jen na je—
dínký millimetr něčim zastavena byla, celý vesmír by se v trosky
obrátil, nadešla by katastrofa bez příkladu.- Tak přesně uspořádal
Stvořitel svět hmotný. A pořádek světový na poli duchovním
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který Bůh založil na zákoně mravním, jistě by skončil zkázou
všeho řádu společenského, zkázou pro čas i věčnost, kdyby Bůh
meze zákonů odstranil a kdyby připustil, aby lidstvo kráčelo
svými cestami. Někteří se neostýchali zákon boží vyhlašovati za
provaz, který duchovní upletli, aby zatáhli krk volnosti. A přece,
drazí v Kristu, na hoře Sinaji prohlášený zákon boží jest pečetí

prašé
a
[ n ro dŠvobody,
.

proto

též zárukou blaženosti jednotlivců
II.

Dejme tomu, že by se nepřátelům Boha a zákonů jeho po
dařil útok na desatero. Dejme tomu, že by přikázání po přiká
zání bylo škrtáno, odstraněno.
Zrušte jen první přikázání boží — a několikrát byla již ta
smutná zkouška učiněna — odstraňte Boha ze světa, a přesvěd—
číte se: Nebude—li Bůh nejvyšším pánem člověka, budou mu vlád—
nouti modly a bůžkové. Pak ovšem ale nadejdou světu hrozné
doby, v nichž lidé i neřesti uctívati budou. Pak založí svět ne—
smírnou galerii bůžků, jako druhdy pohanský Řím, v jehož Pan
theonu na 30000 model uctíváno bylo. Pak ale také bude právě
tolik model, kolik je vášní, svět se stane velikým blázincem a
nesmírným doupětem všech neřestí. Neboť spíše může žíti ryba
na suchu, spíše pták ve vodě, než člověk bez Pána Boha. Snad
jste slyšeli někdy rouhavé řeči lidí, řkoucích: »Dokud jsem měl
víru a dokud jsem plnil přikázání boží, vedlo se mi zle, neměl
jsem štěstí; od toho času však, co jsem se víry zhostil a co se
spoléhám sám na sebe, pomohl jsem si.: Křesťané,nevěřte tomul
Tací lidé jsou neštastni! Těch několik model, které zaujímají
v jejich srdci místo pravého Pána Boha, nemůže nikterak vyplniti
pustou prázdnotu. A i kdyby u stolu hospodského aneb na ve—
řejnosti sebe více křičeli ti pošetilci: »Není Boha, není života po
smrtnéholc, uvnitř ozývá se v nich hlas: »Nelžilc »já jsem Ho
spodin, Bůh tvůj, nebudeš míti bohů jiných mimo mne!: »já \
jsem Hospodin a není bohů mimo mnel: Ano, Bůh jest i jejich
pánem; zřejmě to dosvědčuje nepokoj a tíseň, ve které se svě—
domí jejich stále nachází. Bůh jest pánem, když ve své _trpěli—
vosti nebrání jim kráčeti jejich cestami, tak že jako divoká zvěř
vždy hlouběji do tenat se ženou. Bůh ví, jak má polapiti úskočné
chytráky a vysazuje pyšné na cesty kluzké, kde je sráží k zemi
a nechává trest dopadati na lebky jejich.
'
Domníváte se, že člověk bez víry v Boha může zde na světě
šťasten býti? Nedávno jsme se o tom přesvědčili, kam to vede,
škrtne-li se první přikázání boží. Ze školní lavice — do káznice!
Nejen v kámen, nikoliv, ale živými, obrovskými písmenami v knihu
dějin — počínaje od národa židovského, až na naše dny — na
psal: »Odvracovali se (od Boha), a mnohem horší věci činili, než
byli učinili otc0vé jejich, následujíce bohů cizích, jim sloužíce &
jim se klanice.c Soudc. 2, 19.
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Odstraňte druhé přikázání boží, dovolte, aby jméno boží
bylo zneužíváno, tupeno, nechte každého kluka sevříti pěst proti
Bohu a rouhati se svatému jménu jeho, učiňte přísahu směšnou,
nechte lidi do libosti klíti — nebude tím úcta a vážnost ke každé
vrchnosti ohrožena? Neotvírají se převratu dokořán dvéře? A při
jde snad s převratem zlatá svoboda a štěstí lidstva? Nikoliv! Krá
lovna převratu jest tyranství, ukrutnost. Pohledte jen do oné země,
kde úředně byl odstraněn trest na rouhání — chlubí se tam sice
svobodou, a přece musila v té zemi zaplatiti slabá dáma svým
životem jen proto, že nosila korunu. (Narážka na zavraždění naší
císařovny ve Svýcarsku)
Odstraňte třetí boží přikázání, zrušte nedělní klid a svěcení
neděle -— bohužel to již jest skoro odstraněno — jsou lidé vol
nějšími a štastnějšímiř Nikoliv! Otroci, milliony otroků jdou svě—
tem a nesou břímě nevýslovně těžší, než za času tělesného pod
danství a nevolnictví, těžší, než nesli otroci Říma a heloti Sparty.
Patřte na ty vybledlé bytosti, jež svému povolání platí daň krví
a životem, podívejte se jen na obličeje továrních dělníků se vpad
lýma očima. Osmdesát procent našich velikých průmyslových měst
hostí bytosti, které se spíše podobají živoucím mrtvolám, než
zdravým lidem. Tak tvrdil jistý lékař velikého průmyslového města
německého. jsme šťastni ve znamení znesvěcování dne svátečníhoř
Pravda, minuly doby, kdy světští i duchovní pánové žili z rcboty.
Kláštery jsou z větší části zrušeny, ale na jejich místě jako houby
po dešti vyrostly ony bezduché, odporné budovy, v nichž bez
měrná ziskuchtivost a bezměrná bída podávají si ruce k tanci bez
oddechu. A v křížových chodbách, v kterých druhdy hlaholily
chvály boží, syčí a hučí dnem i nocí stroje. A v ten hukot mísí
se kletby. rouhání a pusté řeči moderních otroků jako v hrůzy
plný chór. To jest odporná píseň svobody dnešní kultury. Byl
jsem o nedělích ve velikých továrních městech, vedral jsem se
i do továren, ležel jsem půl roku v nemocnici jednoho z největ
ších továrních měst Německa, bylo mi popřáno nahlédnouti do
té říše, v níž větší část lidstva jest jenom kusem a skoro součástí
stroje, a jsem nucen zvolati: Kletba té svobodě, která se zdvihá
na zříceninách zákonů božích.
Zrušte šesté přikázání óožz'— o čtvrtém a pátém netřeba
ani mluviti —- zrušte šesté a deváté, povolte uzdu zvířecím vášním
a zasadíte tím člověčenstvu ránu na samém kořeni. Prohlaste jen,
že úplně volno jest do sytosti se oddati chouthám a žádostem
tělesným, zvratte pořádek, stanovený Bohem, pravícím: »Nese
smilníšíc, nechte smyslné rozkoší — této ďábelské fotograňi lásky
— vládnouti nade světem, a budete moci nade chrámem svobody,
do něhož lidstvo slaviti bude svůj vjezd, napsati motto: »Učiněni
jsou jako kůň a mezek, kteří rozumu nemají.: Z. 31, 9. »Nebot
není síly,: praví apoštol rozkoše Brehm, »není síly tak mocné,
která by tento chtíč ovládati mohla.: Sečítejte slzy, které pro
tento hřích byly prolity, važte na váze neštěstí, které lidstvu při
neslo přestupování tohoto přikázání, sečtěte, jak mnozí lidé zaby

z
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nuli na těle i na duchu, protože nedbali tohoto přikázání ! Věru,
zde platí slovo Písma sv.: »Ti, již činí hřích a nepravost, ne
přátelé jsou duše své.: Tob. 12, 10. Nad tímto hříchem se sice
mnozí smějí a žertují, ale tento smích a tyto žerty jsou jenom
ozvěnou onoho smíchu, který z pekla proráží.
Odstraňte sedmé a desáté přikázání boží, dovolte každému,
aby žádostivým pohledem díval se na jmění a statek bližního a
drzou rukou sahal do cizích kapes. a lidstvo bude přísahati na
zásadu: »Moc jde nad právolc Nazývejte si třeba annexí, co jest
sprostou krádeží, bude lidstvo snad svobodno a volno, nebude-li
právně nabyté jmění jisto? Což jsme toho neviděli na vlastní oči
za dnů války burské, že za hrozných bolestí musili umírati ti,
kteří byli tak neštastni, že byli slabými proti nepřátelům, jimž
sedmé a desáté boží přikázání nebylo svatým?
Zrušte konečně osmé přikázání boží : Nepromluvíš křivého
svědectví; dovolte lež a přetvářku, na cti utrhání a pomluvu, do
nášení a spílání. Ach, naše doba hrozně vážně se stará o odstra—
nění tohoto přikázání. A jaký užitek ve veřejném životě nese
tento attentát na osmé přikázání boží? Snad štěstí a pokoj? Ni—
koliv, hrozný vyhlazovací boj všech proti všem; patřte jen na ty
veskrze prolhané tupitele přikázání božích za našich dnůl Nespo
kojeni s tím, že sami jsou špatnými, chtějí také jiným ze srdce
vyrvati blaženost, která má svůj základ ve víře a v životě dle
přikázání božích. Aby toho ďábelského cíle došli, kráčejí ve sto
pách drzého Voltaira, jenž svým přátelům radil: »Lžete jen,
přátelé, lžete; však ono vždy něco uvíznelc A co vidíme? Náro
dové a rodiny jsou rozdvojeny, mládež je cvičena v neupřímnosti
a ve zradě na církvi a státu, celý stav, kněžský totiž stav kato
lické církve je nestoudně tupen, nejsvětější nohama šlapáno, naše
drahá vlast posměchu celého světa vydána!
Ano, drazí v Kristu, vyjměte z přikázání božích jen jediné a
otřesete základem mravního pořádku světového a tím zároveňs
podkopáte základ pozemské i věčné blaženosti. Vše jest marno:
každé přestoupení desatera božích přikázání jest vzpourou proti
svaté velebnosti boží. Zasahuje-li však člověk do práv božích a
ruší-li je, vyzývá velikého Boha nebe i země ku pomstě a na
smělci takovém splní se slovo: »Bůh nebývá posmívánlc
Křesťané! Nikdy jsme toho nepocítili, že můžeme býti
štastnými pod zákonem, jejž Bůh na Sinaji dal? Nikdy jsme toho
nezakusili, jak blažen jest, kdo Pánu slouži a v jeho přikázáních
zalíbení má? Věru, byl čas, v němž jsme cítili, jak sladké jest
nésti jho přikázání jeho. Bylo to před hříchem. Tenkrát byl Pán
opravdu naším Bohem. Tehdy znělo tak mile alíbezně: »já jsem
Hospodin, Bůh tvůjlc Tvůj Bůh! Třeba by mně nebe i země ná
ležely, chci býti tvýml A je-li Bůh s námi — co nám může schá
zeti k úplnému štěstí? »Můj Bože a mé všeckolc volával s láskou
ksvému Stvořiteli zanícený sv. František z Assisi. A nebyl nade
vše šťasten ve spojení s Pánem Bohem?

— 729——

Níkdy*s toho nezakusil, jak nešťastným jsi byl, když po hříchu
Bůh k tobě zvolati musil: »Iá jsem Hospodin, Bůh tvůjlc Nevíš.
jak mnoho hromů a blesků tvůj Bůh má v ruce, aby tě zničil?
Křesťané drazíl V našich rukou leží rozhodnouti se pro při
kázání boží neb proti nim. Přichází li nám ta volba za těžko, po
mněme, že dle přikázání božích souzeni budeme, a že ďáblu bude
zcela lhostejno, které přikázání nás zatratí. Bude to snad první
— snad druhé — šesté — sedmé — desáté? O nechte se zvážiti
čistou a jemnou vahou přikázání božích a přesvědčíte se, jak
pravdivě řekl Pán ústy žalmisty: »Blahoslavený muž, který se
bojí Hospodina a v přikázáních jeho sobě libovati bude l- *)
Přeložil R. S.

Neděle XVlll. po sv. Duchu.
Cena a působnost dobrých skutků ku blahu jiných.
Úvod: Přinášejí šlakem poraženého, výrok Kristův, chování
se fariseů, uzdravení pro víru nosičů. Z toho čerpáme:
I. důležité poučení o moci přímluvy a záslužnosti našich
dobrých skutků pro bližní,
II. potěšující povzbuzení k důvěře v dobré skutky jiných a
v skutky vlastní,
III. vážné napomenutí pro všechny. kdo pobožnost jiných
haní, též pro ty, jimž ošetřování starých a nemocných jest bře
menem, konečně pro ty, kdo lehkomyslně se spoléhají na dobré
skutky jiných a v hříších dále žíti chtějí.
»Vida ]ežíš víru jejich, řekl šlakem poraženému: Doufej,
synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.<<Mat. 9. 2.
O události dnešního evangelia vypravují také sv. Marek a
Lukáš. Sv. Marek vypravuje, že šlakem poraženého přinesli čtyři
muži. Oba, sv. Marek i sv. Lukáš, vypravují dále, že nosiči ne
mohli nemocného přinésti k Pánu Ježíši, který se nalézalvjednom
domě a mnoha lidmi byl obklíčen. Proto vstoupili na střechu a
spustili nemocného s postelí právě k nohoum Krista Pána. Když
viděl Pán víru jejich, pravil k šlakem poraženému: »Doufej, synu.
odpouštějí se tobě hříchové tvoji.: Někteří zákoníci se nad tím
horšili a řekli sami v sobě: Tento se rouhá. Ježíš, který jejich
myšlenky znal, řekl: »Proč myslíte zlé věci v srdcích svých Pc
Aby jim ukázal, že má jako Syn boží moc hříchy odpouštěti,
praví šlakem poraženému: »Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu
svéholc I vstal, a odešel do domu svého. ]elikož zákoníci sami
za pravdu uznali, že jen Bůh může hříchy odpouštěti, a Kristus
uzdravením nemocného dokázal, že to také učiniti může, mohli
zcela snadno v Kristu Syna božího poznati. Než nejočividnější zá
zraky nemohly zlé srdce překonati. —- Jako tehdy, děje se tak
*) í. kázání ze sbírky: »Das Gesetz der zwei Tafelnc. Predigten ůber
die zehn Gebote Gottes von Franz Stingeder. Linz a. D. 1907. Druck und
Verlag des kath. Pressvereines.
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i nyní. Nejzřejmější a nejpřesvědčivější důkazy o božském původu
naší sv. víry se zamítají, ano rozmnožují často jen zatvrzelost od—
půrců, kdežto přímá a upřímná vůle pravdu poznává a s láskou
přijímá.
Než jiný předmět z dnešního evangelia chceme k svému
prospěchu si obrati. Kristus pro víru nosičů uzdravil šlakem po
raženého na duši a na těle. Z toho čerpáme:
I. důležité poučeni,
II. potěšující povzbuzení,
llI. vážné napomenutí.

Pojednání.
I.

Z toho, že pro víru nosičů Kristus nemocného uzdravil, vy
plývá důležité poučení. Vidíme z toho cenu a působnost přímluvy
a vůbec dobrých našich skutků ku blahu jiných. Ubohý nemocný
dovědělseo dobrotivosti amoci Syna božího. Ale jak se k němu
dostati? Byl připoután na lůžko, nemohl k němu sám jíti. Tu se
nad ním slitují soucitná srdce a vyhoví jeho přání. Čtyři muži
nesou ho na lůžku k Pánu Ježíši. Když viděl Kristus víru jejich,
pravil nemocnému: »Doufej, synuic Nikoli víra nemacného, ani
jeho bída, tím méně jeho zásluha přiměly Spasitele, aby tento
zázrak učinil, nýbrž víra - zásluha nosičů. Veliká pravda naší
sv. víry se v těchto slovech a v tomto skutku stvrzuje: učení
o moci přímluvy a záslužnosti našich dobrých skutků pro naše
spolubližní.
Lidská společnost tvoří velikou rodinu. Pozorujeme to každý
den a každou hodlnu, jak jeden druhému svou činností pomáhá
a ku blahu jeho přispívá. Otec obstarává blaho své rodiny, matka
podporuje prospěch svých dítek, vděčné děti podporují rodiče a
ulehčují jim břemena stáří. Občané přispívajiku blahu svých spolu—
občanů svědomitým vykonáváním povinností svého povolání. Nikdo
není jen pro sebe na světě, nýbrž každý má společnosti sloužiti,
a jak může blaho svých spoluobčanů poškozovati, tak je může
i zvyšovati.
Nejsme však jen občany tohoto světa, nýbrž i nebe. Naše
vlast jest nad oblohou. Tam nás očekává pravý, protože věčný
život. Jak se můžeme podporovati v tomto pozemském životě,tak
můžeme činiti ivzhledem k věčnému životu. Můžeme nejen k čas
nému, nýbrž i k věčnému blahu svých spolubližních přispivati —
modlitbou a dobrými skutky. Podob'áme se tu dle slov sv.' Pavla
tělu s rozličnými údy, jehož hlavou jest Kristus. ]ako při tělesném
organismu jednotlivé údy přispívají ku blahu ostatních a celého
těla, tak se to může a má díti také v nadpřirozeném životě.
Bůh totiž ve své moudré a dobrotivé Prozřetelnosti to tak
zařídil, že jeden druhému můžeme prokazovati dobré a po—
máhati.
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Víru Abrahamovu odměnil Bůh v jeho potomcích, učiniv
národ židovský vyvoleným národem. Ano, zásluhy Ježíše Krista
jsou základem naší spásy. Při pohledu na ně uděluje nám Bůh
milost a smilování. Co se nám dobrého pro čas a věčnost udě
luje, jest výronem zásluh Kristových. Též modlitba mučedníka sv.
Stěpána obrátila Pavla z pronásledovatele církve v apoštola. Tato
pravda táhne se celými dějinami lidstva. Stvrzuje se však i v našem
vlastním životě.
Nebo co by z nás bylo bývalo, kdyby Bůh modlitby a dobré
skutky' našich rodičů, sourozencův nebo dobrodinců nebyl milo
stivě přijal a nám k užitku neobrátilř Proč však to Bůh tak za
řídil? Zajisté, aby vzájemnou lásku mezi námi rozšiřoval, upev
ňoval a aby ji také jednou hojně odměniti mohl. To jest tedy
důležité poučení, které nám slovo a skutek Krista Pána v dneš—
ním evangeliu před oči staví.
II.

- Čerpáme však z tohoto evangelia také potěšující povzbu—
zení a to:
1. K důvěře v dobré skutky, které jiní pro nás konají. Vida
Kristus víru jejich, dí: »Doufej, synulc Pohled na víru jejich a
slovo: »Doufejc jsou v bezprostředním“ spojení. Zdá se, že trpící
nemohl si dělati naději v uzdravení bez víry a důvěry nosičů. Ze
slov, která Pán k nemocnému pronesl, můžeme uzavírati, že měl
těžkou vinu na svém svědomí a že zázraku nebyl hoden. Viz,
milý křestane, jak jest dobře, když jiní u Boha za tebe se při
mlouvají. ]aká útěcha, jaké povzbuzení, důvěřovati pevně v pří
mluvu našich spolubližních u Boha, plyne nám z této události!
Imy jsme namnoze těžce se provinili; život náš ukazuje
neskrovné tmavé skvrny. Jen neradi na ně vzpomínáme a rádi by
chom je smazali, ano, kdyby možno bylo, i vlastní krví.
Myšlenka: Přijme nás Bůh milostivě, nezavrhne nás? nahán;
strach našemu svědomí. Co nám poskytuje útěchu? Zajisté mezi
jiným i přesvědčení, že čisté ruce za nás se k Bohu obracejí a
za nás o milost a slitování žádají, a že Bůh takové modlitby rád
přijímá.
Před několika roky zemřel zbožný kněz, který četnými spisy
pro čest a slávu boží a pro spasení duší mnoho vykonal. Přes
to se tento kněz o své spasení přece velice strachoval. Nesčetné
duše, které svými spisy pro víru křesťanskou rozohnil a upevnil,
slibovaly mu, že stále budou na něho ve svých modlitbách pa
matovati, to ho potěšovalo a vždy k pevné důvěře povzbuzovalo.
Říkal si, ten, který tolika duším vnukl, aby se za mne modlily,
zajisté odmění jejich lásku tím. že mi udělí milost a mne za—
chrání. To byla potěšující myšlenka, která zesnulého Albana
Stolze vždy povzbuzovala a jeho bojácné duši důvěru vštěpovala.
2. Druhé povzbuzení, které z dnešního evangelia čerpáme,
týká se našich modliteb a dobrých skutků za jiné. Či nemá nás
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láska Spasitele, se kterou bral ohled na víru nosičů a jí odměnil,
povzbuditi, důvěrně za své spolubližní se modliti a je srdci Páně
doporučovatiř Nejsou-liž nám drahé duše na scestíř Tak násbolí,
když je vidíme od Boha odloučeny. Tu jest milé dítě, které zašlo
na dráhu hříchu, tam muž, který ztratil víru, zde otec, matka,
přítel nebo dobrodinec, kteří snad po léta opovrhuji milostným
hlasem božím. Nes tyto duše k Spasiteli, vlož je do jeho milo
srdného srdce, kdo ví, zdali Spasitel nepopatří i na tvoji víru a
zbloudilého nepřivede nazpět, aby mu mohl říci: »Doufej, synu,
dcero, odpouštějí se tobě hříchové tvojia
Sv. František Xaverský činil všemožné zkoušky, aby při
plavbě obrátil spustlého šlechtice portugalského. Spustlý hříšník
odpovídal jen výsměšky, ano jednou rozhněván přísahal, že se
nebude nikdy zpovídati. Tím se nedal František odstrašiti. Když
byli na pevnině, šli jednou lesem na procházku. Tu náhle ob
nažil František tělo, vzal důtky a tak nemilosrdně se bil, že krev
z jeho těla se řinula. Při tom pravil zaraženému šlechtici: »To
dělám k vůli tobě. Ale i ta největší bolest není nic proti tomu,
co Kristus pro tě vykonal. Jeho jsi stál nekonečně více. Jeho ve
liké utrpení, jeho hořká smrt, jeho hojně prolitá krev: nedovede
to vše tvým srdcem pohnoutiřc Pak pohleděl k nebi a pravil:
»Pohled, ó Vykupiteli, na svou vlastní krev a smiluj se nad námi!.
lechtic se divil a zahanbil se. Přemožen touto láskou, vrhl se
světci k nohoum a prosil, aby ustal v bití. Chce se jistě polep
šiti. A dostál slovu. ještě v lese zpovídal se ze svého celého ži
vota a stal se kajícím a zbožným křesťanem. — Ikdyž nejsi
svatým: svými modlitbami přece srdce Páně obměkčuješ, že se
k zbloudilému v milosti nakloňuje a jemu ceszu k návratu pří
pravuje. Zajisté i nosiči šlakem poraženého nebyli svatými, když
pro jich dobré skutky se Spasitel nad nemocným smiloval.
III.

Dnešní evangelium dává nám konečně vážné napomenutL
jaké? A komu? Každému, kdo zbožnost a křesťanský život jiných
haní, kdo nemůže snésti, když jiní horlivějšími a bohabojnějšími
se ukazují než on sám. Bohužel je nemálo těch, kdo takového
napomenutí potřebují. Jsou to potomci oněch fariseů, o nichž
Spasitel praví; že sami do nebe nepřijdou a jiným v tom brá
niti chtějí. K tomuto pokolení náleží otec, jemuž je zbožnost ženy
a dětí trnem v oku a který často proti tomu surově vystupuje.
Sem patří mladí lidé, kteří se velice hněvajíl že jiní v témž věku
nekráčejí širokou cestou lehkomyslnosti a hříchu jako oni sami,a
proto je činí terčem svých posměšků.
Napomenutízdnešního evangelia platí i pro ty, jimž ošetřo
vání starých rodičů nebo k práci neschopných příbuzných jest
břemenem, kdo jim výměnek nebo polévku sotva již přejí. '
Aj, praví chladné sobectví, bylo by lépe, kdyby si je Bůh
k sobě vzal; nemohou beztoho nic dělati a jsou jen jiným
na obtíž.
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Kdo ví, zdali nemáš své zbožné ženě, dítku, hodné matce
děkovati, že tě Bůh tak dlouho snáší. Kdo ví, zdali zbožnost tu
peného člověka, dívky tohoto lehkomyslného mladíka neb dívku
před zkázou nezacliránila Kdo ví, zdali blahobyt a požehnání
v domě tvém více nezajistnla modlitba chudé, k práci neschopné,
ale zbožné matičky, onoho nemocného příbuzného než tvá chy
trost a tvé silné ruce. Považoval jsi je za zbytečné spolujedlíky,
pohrdal jsi jimi a chtěl se jich co nejdříve zbaviti, kdežto přece
byli pro tebe a rodinu tvou pramenem požehnání.
Dá se toto napomenutí z dnešního evangelia odvoditi? Za—
jisté. Kdyby se nebyli věřící a soucitní mužové nad nemocným
slitovali, jest otázkou, zdali by byl Spasitel zázrak ten učinil.
Písmo sv. i dějiny dávají nám ostatně dosti důkazů, jak odů—
vodněné a oprávněné jest toto napomenutí. Kdyby bylo bývalo
v Scdcmě jen deset spravedlivých, byl by Bůh k vůli nim
zachránil město a jeho obyvatele.
Sv. vdova Jutta vychovávala syna svého v bohabojnosti.
Dorostlý dostal se do společnosti zlých, kteří ho svedli. Všecky
prosby a slzy nic nespomáhaly, ano byl čím dál, tím horší.
Jednou v noci, když byl vzdálen od své matky, měl hrozný sen.
Viděl se před soudnou stolicí boží, ďáblové vystupovali jako jeho
žalobci. Měl býti již pekelným duchům k věčným mukám předán,
tu se pozdvihlo nebeské kníže a prohlásilo, že se mu pro zá—
sluhy a modlitby jeho matky uděluje tříroční lhůta k obrácení.
Pln hrůzy z tohoto snu vrátil se k matce,. obrátil se důkladně a
žil kajícně až do své smrti.
Neposmívej se proto zbožnosti a ctnosti jiných a nepo—
kládej k práci neschopné, ale trpělivé a zbožné lidí za zbytečné.
Jednou poznáš, že byli tvými největšími dobrodinci, tvými stráž
nými anděly.
Než zbožnost a bohabojnost tvých spolubližnich nedává ti
výsadní list k lehkomyslnosti, abys v naději, že jimi budeš za—
chráněn, žíti mohl dle své libOSti. Bůh s ohledem na jiné udě
luje ti milost a osvícení, pohnutky a pomoc, ale žádá také, abys
spolupůsobil. K zbožnému poustevníku přišel jednou loupežník.
Slovům poučení a napomenutí klidně naslouchal, zdál se býti
dojat a prosil poustevníka velice snažně o modlitbu. Slíbil mu ji.
Potom prosil loupežníka, aby odvalil těžký kámen, který se na
blízku poustevny nalézal. Loupežník si pospíšil, aby to udělal,
ale poustevník držel kámen pevně a opíral se tomu. Když to
loupežník pozoroval, pravil nevrle: 'Jak mohu odvaliti, když mně
v tom překážíšřc — »A jak mohu,<< odvětil poustevník. »tobě
svou modlitbou pomoci, když tomu bráníš a svým životem proti

tomu jednášřc Tak nespomáhají také modlitby a dobré skutky
zbožných spolubližnich, když odpíráme milosti.
Milý křestane! Z dnešního evangelia vem si domůznaučenb
povzbuzení, napomenutí. Naučení o ceně přímluvy a dobrých
skutků zbožných lidí; povzbuzení modliti se za jiné a doporučo
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vati se modlitbám jiných; napomenutí, abys jiným ve zbožném
životě nezbraňoval, je nehaněl, jimi nepohrdal. Bůh hledí na ctnost
a zbožnost a k vůli ctnostným azbožným zachovávázvět Avěčně
zůstává pravdivým sloro písma sv.: »Mnoho zmůže vytrvalá mo
dlitba spravedlivéhoc jen 5. 16. Amen.
Dle Ondřeje Hamer-le _7an Ne?. 70:1 Holý, O. Praern.

Na den posvěcení chrámu Páně.
Dům boží je zřídlem milosti a posvěcení jednotlivce i celé
osady farní.
Neniť tu jiného, jediné dům boží a brána

nebeská.

Mojž.28,17.

Nejmilejší! Patříme li na krásný obraz, který nám skýtá
*boží svět, zaletíme-li zrakem v nesmírný, hvězdami posetý prostor
nebeský, díváme-li se na pestrou krásu jarní lučiny, pozorujeme-li
tklivou a dumavou velebnost stinného lesa, — neubráníme se
dojmu, že to vše jest svatyní. již žalmista Páně praví, že gnebesa
vypravují slávu boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.: Z. 18,1.
Básníkliálnk pěje: »Svatyně je les, v ní svíce sosďm/ vonné
stonky jsou.: a jiný básník pohledem na louku jest tak nadšen,
že volá: »NenHi to obět svatá a zde velký boží chrám? Ne ve
hromu, ale v lásce mluví tady tvůrce sám la
Třeba by však člověk poznával, že celá příroda, celý vesmír
jest dílem božím a že Bůh všudy je přítomen, přece vždy cítilo
srdce lidské potřebu zvláštního místa, které by z užívání obyčej
ného vyloučeno, zvláštními obřady pcsvěceno a za příbytek boží
považováno bylo. Pohanský dě,episec Plutarch dosvědčuje, že ne
nalezl _města bez chrámu. Nejznámější chrámy v starém věku
byly: chrám Bálův v Babyloně, chrám Apollinův v Delfácb,
chrám Diany v Efesu, chrám joviše v Athénách na Akropoli.
I novodobí cestovatelé mezi pohanskými národy v dalekých kra
jinách do dneška nacházejí chrámy bohům zasvěcené. Srdce lidské
si toho žádá, aby mělo místo nad jiné svaté, kde by více než
jinde znamenalo blahodárný vliv blízkosti boží.
Co však i u pohanských národů jest svato, po čem srdce
i divocha touží, to nelíbí se moderním pohanům, kteří usilují ovy—
hlazení náboženství Kristova, kteří chtějí se zemí srovnati všecky
chrámy, kteří slavně se ohražují a protestují, aby z prostředků
veřejných na stavbu chrámů bylo přispíváno.
Vedle chrámů božích zvykla si naše doba i jiné místnosti
zváti chrámy. Tak nazývají se divadla chrámy umění; na divadla
není nikomu peněz líto. Lidstvo buduje si chrámy, v nichž se
obětuje Baceizaw', bohu nestřídmosti, kde se utrácejí ipeníze
izdraví — a nikdo se nad tím nepozastavuje. jsou chrámy,
z; nichž se obětuje mamonu

——
jděte jen do hlavních

ulic našich

velikých měst a spatříte ty nádherné paláce různých peněžních
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ústavů, v nichž se ustavičně tančí kolem zlatého telete. Jsou ve
velikých městech i chrámy bohyně Venuše, v nichž obětuje se ne
vinnost a čest, zdraví a mládí dívek-, v Budapešti samotné zmizí
do roka sedm až osm tisíc'bílých otrokyní v domech hanby —
a proti tomu se ozývají jenom hlasy katolíků a protestantů ná
boženství věrných; moderní pohané jsou spokojeni stěmi poměry
a přejí si těch chrámů, chrámy pravého Boha jsou jim však trnem
v očích.
A přece, nejmilejší, katolický chrám je pramenem, z něhož
prýští požehnání. Dnešní den, výroční slavnost posvěcení chrámu
Páně, jest vhodnou příležitostí, abychom si cenu posvátného domu
božího na mysl uvedli. Chceme dnes tedy uvážiti o tom, že dům
boží je zřz'dlem milosti a posvěcení jak jednotlivce, tak i celé

osadyfarní.

P o j e d n á n í.
I.

Dům boží je zřídlem milosti a posvěcení jednotlivce, neboť
v něm se počíná a dokonává posvěcení každého katolického kře

stana.
V tomto domě se uděluje svátost křtu. Vizte ten spásonosný

pramen vody křestní, o němž nadšeně pěje církev sv. v čase ve
likonočním: sA všickni, jichž se dotkla voda ta, spaseni učinění
jsou a plesati budou, allelujalc (Vidí aquam . . .) Zde nabyli
jsme všickni odpuštění hříchu dědičného a posvěcující milosti
boží, zde stali jsme se syny božími a dědici království nebeského,
zde vstoupili jsme ve velikou rodinu církve katolické, v nepře
hledný šik údů církve bojující. Zde vtištěn v duši naši nezruši
telný znak katolického křesťana, kterým před Bohem jedenkráte
se vykážeme. Pohled na křtilelnici vzpomínku na to vše v mysli
naší vyvolává; ale pohled ten připomíná nám též smlouvus Bohem
učiněnou, křestní slib, který jsme ústy svých kmotrů složili, že
se odříkáme ďábla i vší pýchy jeho i všech skutků jeho;že pevně
a stále věřiti budeme všemu, co církev katolická učí; že dle této
víry až do smrti živi býti chceme. Nevyčítá nám snad křtitelnice
naši nevěrnostř
V domě božím, zde, uděluje se svátost pokání, druhá to koupel
pro hřešící duši. Kolikráte nabyli jsme ve zpovědnici odpuštění
vin i nejtěžších, kolikráte prominuty nám zasloužené tresty věčné
slovem kněze: »já tě rozhřešuji ode všech hříchů tvýchlc Ve
zpovědnici oživly naše zásluhy pro nebe, tam jsme si připravili
klid a pokoj svědomí výčitkami zmítaného, nezaplatitelná spoko
jenost vytryskla nám z toho pramene. Snad ale někomu zpovědnice
vyčítá, že po drahný čas neužil již té koupele svátostné, snad
opětovnou zpronevěru připomíná; není i tato němá její řeč spáso
nosným upozorněním, blahodárným kázáním?
jenom v domě božím, jenom zde jest stůl nebeský, ku kte
rému přistupujeme. Patřte na ty mřížky, k nimž se blížíte zpíva
jíce: »K stolu Páně jíti mohu — kdo vypraví veliký ten divlc
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jenom zde v katolickém chrámě, podává se zdravým lidem pravé
tělo a pravá krev Ježíše Krista, s nímž ve spojení nejužší ve
svatém přijímání vstupujeme; nebeský pokrm ten seslabuje zlé
náklonnosti naše, posiluje naši lásku k Bohu; zde přijímáme ru
kojemství slavného z mrtvých vstání a věčně blaženosti dle slov
Kristových: >Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný,
a já ho vzkřísím v den nejposlednější.c jan 6, 55.
Zde mnozí z vás z rukou biskupa přijali svátost biřmování,
posilu ve víře, zde obdrželi zvláštní milost, aby víru svou slovem
i skutkem statečně vyznávali a dle ní živi byli. Zde byli paso—
váni na bojovníky Kristovy, a na důkaz toho nezrušitelné zna—
meni v duši jejich jako pečeť vytisknuto. ó kéž vzpomínka na
to místo, kde jste při biřmování stáli, utvrdí ve vás šlechetné a
svaté úmysly, dodá novou sílu k starému boji za korunu ví
těznou!
Zde konečně před tváří svatostánku. před tváří Boha sa
mého, uzavírají .rnaubenci len svazek svatý, který snubním prstenem
jest naznačen, a který nikdy zrušen býti nemůže. Zde příslibují
si věrnost a lásku manželskou až do smrti, zde uděluje se jim
milost, aby těžkým povinnostem stavu svého dostáti mohli. Po—
hled k oltáři, před nímž vzájemně se sobě oddávajíce klečeli,
necht posilní je v dobách těžkých pokušení, nechť naplní je
útěchou, doléhá-li na ně neštěstí a soužení !
A jsem snad již hotov s vypočítáváním těch milostí, jež se
každému katolíku zde udělují? O nikoliv; neudělují se zde pouze
milosti svátostné, nýbrž konají se zde i různá žehnánž člověku
prospěšná. Zde žehná se svěcená voda: kropíteli se jí, máte
vzpomenouti na to, aby duše vaše byla čista, zlého prosta. Uži
vejte jí často a zbožně, udělujet se jí odpuštění lehkých hříchů!
— Zde žehnají se svíce hromničné — pohled na ně připomíná
nám odchod 5 tohoto slzavého údolí. — Zde žehná se o pope
leční středu popel; pokoru, kajícnost, že sami jen prach a popel
jsme -——to káže nám popel ten. — Zde žehnají se i ratolesti
o neděli květné — upomínka na začátek utrpení Kristova. To
vše jistě prospívá našemu spasení.
Celé zařízení chrámu staví nám před oči náš cíl a povin
nosti, které máme, abychom cíle toho došli Věž chrámová hlásá:
»Vzhůru srdce, v nebi tvá vlastlc Věžní hodiny: »Bděte neb ne
víte dne ani hodny; každá raní, jedna zabíjí.: Brána, skrze niž
do chrámu vstupujeme, upomíná na bránu nebes. Kříž nad hlav
ním oltářem: hřích prvních lidí a náměstné zadostučinění Kri
stovo. Křižová cesta: cenu duše lidské, za niž Ježíš Kristus tak
mnoho trpěl. »Co jest (tedy) platno člověku, byť všecken svět
získal, 3 na své duši škodu trpělřc Mat. 16, 26. Obrazy svatých
představují nám hrdiny křesťanské dokonalosti, které následovati
máme: každý z nich jakoby k nám volal: »Následovníci moji
buďte. jako i já jsem Kristůvlc ]. Kor. 11, 1, jako by pohádal:
»Co já jsem zmohl, i vy dokážete! Jen chutě k práciic
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Proto nedivno, že upřímný katolík kostela si váží. V Ma
rianhillu v Natalu, v jižní Africe, jest opatství trappistů. Mni
chové ti blahodárně působí mezi tamními domorodci. z nichž
mnozí přijímají katolickou víru a dávají se pokřtíti. Noví kře
sťané, co se horlivosti nábožeské týče, nezůstávají za křesťany
prvních století. Již záhy ráno o druhé hodině obléhají onedělích
a svátcích kostel, s radostí hrnou se do posvátného jeho prostoru,
-a není jim na obtíž ani daleká cesta. ani nesnáz počasí, ani delší
trvání pobožnosti. Nejmilejšíl Následujme ty na víru obrácené
pohany! Mějme úctu k domu božímu. horlivost pro něj; sláskou
ho navštěvujme. pobožností ochotně se zúčastňujme!
Zajisté ještě raději budeme do domu božího choditi, po
známe-li, že dům boží jest zřídlem, z něhož plyne požehnání celé
obci křesťanské.
II.

Když tento kostel byl svěcen, nasypán byl po celé po
dlaze křížem popel & do něho bi kup svou berlou psal latinskou
& řeckou abecedu. Tím obřadem naznačeno, že kostel/ěstmžstem
osvěty, poučení. Kazatelna, na níž stojím, to dosvědčuje. Stohoto
místa se hlásá celé obci křesťanské ryzí, neporušený zákon mi
losti a pravdy. Sem z rozkazu Páně vystupuje každou neděli a
každý svátek kněz — rozsevač, aby rozséval símě do srdcí lid
ských. Zde káže, ať je vhod či nevhod, slovo výstrahy,- dobré
rady, spasitelného poučení. o jak je užitečné pro společnost lid
skou toto místol Chcete slyšeti příklad?
'
Ve voze železničním setkali se dva cestující, jeden z nich
muž slušně, ba pěkně oblečený, druhý v prosté haleně dělnické.
Když se za jízdy venkovské kostelíky malebně střídaly, pravil
muž pěkně oděný: :K čemu tolik kostelů? Měly by se zrušit a
měly by se z nich nadělat továrny. To by bylo užitečnější la
Muž v haleně však neodpovídal, mlčel. Kolik hodin nevyměnili
spolu ti dva cestující ani slova; vlak ujížděl stejným tempem
dále, noc přikvačila, tma se vůkol rozhostila. Smutno bylo v že
lezničním voze, kde ti dva seděli. Tu náhle, když hlubokými lesy
železný kolos se vpřed řítil, zvolal muž v dělnické haleně k spo
lucestujícímu: »Dejte mi své peníze neb život!: — »Nemám
žádných peněz: — praví ustrašeně měšták. »Kterak to můžete
říci? Což jsem vás neviděl u pokladny peněžního ústavu, kde
vám bylo vyplaceno 30.000 frankůh Měšták zesinal; co mluvil
dělník v haleně, bylo pravdou. Po chvíli ale pravil dělník klidně
k spolucestujícímu: »Není třeba, abyste se o své peníze bál; já
jsem pilně chodil do kostela a slyšel jsem tam mimo jiné, že
Bůh hlásá; »Nepokradešlc Chtěl jsem vám jen ukázati, že ko
stely, na které jste se tak durdil, jsou přece k něčemu dobrélv
Zde máte, nejmilejší, jasný doklad toho, jak mnoho dobrého
kazatelna zmůže!
V tomto domě božím jest také jedno z těch četných míst,
o nichž ústy proroka Malachiáše ], 11. praví Hospodin: >Od
Rádce duchovní.
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východu slunce až na západ veliké jest jméno mé mezi národy
a na každém místě obětována bývá jménu mému obě! čistá..
Oltář jest tím místem. Když biskup světil oltář, kropil jej svě
cenou vodou a mazal sv. olejem. Olej znamená hojnost pože—
hnání božího, které nám z oltáře plyne. Denně se na něm ne
vinný beránek zabíjí, denně pro celou obec křesťanskou mše sv.
se slouží. Již v Starém Zákoně řekl Bůh: :Slyš, lide můj. a budu
mluviti, Israeli, a budu osvědčovati tobě, že Bůh, Bůh tvůj já
jsem. Obětuj Bohu obět chvály a splň Nejvyššímu sliby své.
A vzývej mne v den soužení a já vytrhnu tě, a ty mne budeš
oslavovati.: Ž. 49, l, 7, 14—15. Takové z1slíbení učinil obětu—
jícím před příchodem svého Syna na svět. Kterak by mohla obět
novozákonní míti menší účinky? »Když kněz mši sv. slouží, osla
vuje Boha, obveseluje anděly, vzdělává církev, pomáhá živým,
vyprošuje zemřelým pokoje: — tak píše Tomáš Kemp. IV. kn.
5. kap. 3. odst. Proto je každý farář přísahou vázán obětovati
o všech nedělích a svátcích, ba i o tak zvaných svátcích zruše
ných (na př. sv. Anny. sv. Vavřince, svátky sv. apoštolů) mši sv,
za časné i věčné, za duševní i tělesné blaho svých osadníků a
osadníci mají povinnost této mši sv. přítomni býti. Zúčastňujte
se rádi té přesvaté obětil
Zde se konají společně modlitby celé obce křesťanské a tím
se vyznačuje vnitřní spojení všech v jedné církvi. jako děti téže
rodiny říkají o otci: »náš tatínek,“ podobně voláme i my kato
ličtí křesťané v modlitbě Páně: >Otče nášlc Tim naznačujeme,
že Bůh jest společným otcem všech lidí a my tudíž vespolek
jsme jako členové jedné rodiny. A tato pravda nikde nás tak
nepřesvědčuje, jako právě na tomto místě. Proto také říkáte: náš
kostel, náš dům boží. Není každému přáno, aby měl svůj dům,
ale tento dům jest společným vaším majetkem. zde každý ve
svém se nachází. O jak krásné to spojení, modlíme-li se zde neb
zpíváme-li jako jedním hlasem, jedněmi ústy, jedním srdcem!
Jaké to povzbuzení pro slabé, vlažné a mdlél Zde není rozdílu 
v stavu, nehledí se na bohatství; kněz i lid spojují se tu v mo
dlitbě. A řekl-li Bůh v Starém Zákoně o chrámě, jejž vystavěl
alomoun: »Vyvolil a posvětil jsem místo to, aby jméno mé
tam bylo na věky a aby tu byly oči mé i srdce mě po všecky
dny. Oči také mé budou otevřené a uši mé pozorující na mo
dlitbu toho, kdo by se modlil na tomto místě,“ II. Parolip. 7„
15—16, čím více platí slova ta o chrámě novozákonním, kde ne
pouze v oblaku, ale skutečně pod způsobou chleba Bůh v nej
světější svátosti oltářní přebývá.
Odtud vycházejí všecky církevní průvody; prosebná procesí
do polí, průvody s nejsvětější svátostí oltářní o vzkříšení a 0 Bc
žím Těle; odtud konají se pohřby. Zde prožíváme celý církevní
rok, zde s církví se radujem'e, zde s ní i truchlíme. Co je srdce
tělu, to je kostel celé osadě!
*

*

*
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Proto, nejmilejší. važte si domu božího, nezneuctívejte hol
Nejen svatými obřady, ale i nábožnými vzdechy a modlitbami,
vroucími zpěvy vašich předků, vašich rodičů jest posvěcen dům
tento. Bolestně dotýká se nás, čteme-li u sv. Lukáše 23, 35. že
při ukřižování Pána ]ežíše »sta'l lz'd diva/'e sec. Bez soucitu, bez
lásky, bez zbožnosti při oběti za hříchy celého světa konané »stál
lid dívaje se. — A nemůže se snad o některých křestanech cosi
podobného řiciř Přicházejí na to místo. kde ve svatostánku
ustavičně se obětuje Syn boží, ale i oni stojí — a dívají se, bez
vroucnosti stojí, bez soucitu s nevinným beránkem novozákonným,
bez lásky k svému Spasiteli, bez zbožnosti k Pánu všech světů,
jemuž nepřehledné řady blažených duchů nebeských nekonečný
pějí hymnus slávy, >jemuž andělé se klaní perutěmi tváře si zastí—
rajícec. Is. 6, 2. A tak lze vhodně na takové vlažné křesťany
obrátiti slovo sv. Jana Zlatoústého: »Stojíš v nebi — a urážíš
Boba? Obcuješ s anděly — a tupíš Pána? Pán ti dal laskavě
a upřímně políbení pokoje —- a ty ho tupíšř Pán okrášlil ústa
tvá andělskými popěvky — a ty ho tupíš? Prosím tebe, nečiň

toho!

ó nejmilejší! Kdykoli vstupujete na toto místo, vzpomeňte
na slova Jakubova: >V pravdě Hospodin jest na místě tomto!
Nenít tu jiného, jediné dům boží a brána nebeskálc A vzpome—
nete-li vážně těch slov. budete se zde tak chovati. jak na dům
boží se sluší.

»Na dům boží však přísluší svatost,<< pěje církev

sv. v kněžských hodinkách. Budeme-li se tedy v chrámu Páně
svatě chovati. dojdeme zajisté toho, oč církev sv. dnes při mši
sv. prosí: »Bože, jenž nám každoročně památný den tohoto svatého
chrámu svého obnovuješ: vyslyš pokorně prosby lidu svého a
propůjč, aby, kdožbykoli do toho chrámu vstoupil a za nějaké
dobrodiní tě prosil. z obdržení všeho se radoval.: Amen. R. S.

Posvěcení chrámu Páně.
Proč kostel v uctivosti míti?
S úctou stojíte každý u hrobu rodičů svých — byť byste
byli se probřešili proti nim. S úctou stojí člověk na prahu rodného
domu, byt už dlouho byl z domova, a vzpomíná si na hry svého
mládí. S úctou jdete do domu dobrodince svého, který vám po
mohl. Také domem úcty největší jest chrám Páně a musí nám
býti domem úcty nejhodnějším. Uvažujme o tom dnes.

Pojednání.
Zacheus z touhy, viděti Pána Ježíše, vylezl na strom planého
fíku. Chvalitebná jest touha jeho. My nejsme méně šťastní, ale
méně věřící. S námi Pán Ježíš mešká tajemně ve sv. oltářní a my
se jemu blížiti můžeme lehčeji než sám Zacheus, který musil če
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kati až by šel kolem. Pán Ježíš nám ve velebné svátosti dává
stánek všem přístupný. Kdykoliv vstupuieš do chrámu, vstupuješ
do domu Páně — nebo plní slovo své dané: ejhle, stánek boží
s lidmi.
budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tot hlavni
důvod svatosti chrámu Páně. Přítomnost Páně, která posvěcuje
celý chrám, každý kout, ta musí nás nutit svatě si počínat.
Proto první křesťané ve veliké úctě měli místo, na němž se
scházeli ku slavení mše sv. a trestem stíhali toho, kdo se zapo
menul a zneuctil místo hovorem aneb něčím jiným.
Žalm, který s radostí zpívali israelští, když se v zástupech
dávali na cestu ku dni svátečnimu do Jerusalcma, začíná slovy:
»Zaradoval jsem se, když mi bylo řečeno: půjdeme do domu bo
žího.< Také ty jdi s radostí do domu božího.
Místo, kde Pán ]ežíš stál a učil otčenáš apoštoly .své, ozdo
beno jest kostelem a putují k němu poutníci zdaleka, aby byli
na místě, kde učil Pán ježíš otčenáš. Hle, chrám Páně, tot místo,
kde se slovo boží každé neděle a každého svátku káže. kde lidé
tisíckrát opakují sv. modlitbu Páně s knězem, střídavě i bez
kněze — proto nám musí býti ve veliké uctivosti chrám Páně,
škola Kristova, kazatelna slova božího, místo zbožných modliteb.
Místo to jest svaté, na němž se modlí kněz za hříchy lidu svého.
jako kolem Pána ježíše v tichosti shromažďovali se — aby na
slouchali slovům jeho, tak i myvtichosti máme obcovati každému
výkonu v kostele.
Učme se ctíti chrám Páně mlčením. Mlčení jest obět rtů.
Přinesme tu obět jsouce v kostele. Jest to dojímavé kázání : Ko
stelní ticho posvátné tak lehké a tak těžké mnohému. Dům boží
kostel, proto Bohu věnuj v něm veškerou pobožnost.
Znáte ze sv. evangelia, že byla v ]udsku města útočištná,
kam každý se utíkal, kdo myslil, že se mu děje bezpráví— a na
tom místě nesměl býti pronásledován ani trestán, až se věc jak
náleží vysvětlila. To místo bylo posvátné všem. Takovým útočištným
místem jest chrám Páně, kam každý jde prosit ve svých potře
bách. Nepronásledujme člověka v kostele svými posudky, pozo
rováním jeho šatů, jeho chování, ale každý mějme na paměti svůj
vlastní nedostatek. Naše posudky jdou tak daleko, že mnohého
člověka od chrámu Páně zdržuje chatrný, starší šat, aby se vy
hnul posudkům, které ho na krok pronásledují. Chrám jest místo
útočiště a ne parády, chrám jest dům modlitby a ne pomluv a
nactiutrhání. Proto oči všech necht hledí na Boha — ane na šaty
bližních svých. Jet mnohá perla v chudobě a duchovní obluda
v parádě—,'

Sv. Růžena Limánská, jsouc děvče lOleté a pocházejíc z chudé
rodiny, měla často mnoho starosti s rodiči svými. Kdysi otec měl
vypovězený dluh as 500 zl., které měl v krátké době sehnati a
nevěděl odkud. Byl smutný. Sv. Růžena L. dle zvyku svého běžela
do kostela a modlila se z vroucnosti srdce svého. Když se po—
modlila a domů šla, stál u dveří cizi pán a podával ji balíček se
slovy: »Dej to svému otci.: Když otec rozbalil balíček, shledal
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právě obnos dluhu svého. Takovým útočištěm v duchovních po—
třebách jest chrám Páně duší, jakým byl sv. Růženě ve věcech
časných — proto mějme v uctivosti místo chrámu Páně —

útočiště

O Nikodému zbožném víme ze sv. Písma, že měl připraveny
hrob pro sebe v zahradě své, a že jej měl v pořádku a v ucti
vosti svědčí ta okolnost. že v něm nikdo neležel. Svůj hrob měl
v uctivosti, kam chtěl složit kosti své. Náš kostel stojí uprostřed
hrobů osady — uprostřed pohřební zahrady, na němž všichni aneb
většinou odpočívati budou a sotva stojí zde v kostele člověk,
který by zde neměl člověka jednoho příbuzného aneb známého,
který zde dokončil života pout a odpočívá, čekaje soudu božího.
Proto mějme místo to v úctě, kde leží kosti přátel, známých, bratří
našich v Kristu ]ežíši.
Sv. Ludvík měl mnohé krásné chrámy v říši frankské, ale
nejmilejší mu byla kaple křestní, kde byl přijat do církve Páně,
mezi ovečky Kristovy. Takikostel náš jest z většiny místem, kde
vás přijal Pán ]ežíš mezi své učedníky, ovečky své. Zde jest to sv.
místo, kde vám byla brána nebes otevřena, zde také brána. kudy
nás ku věčnému odpočinutí ponesou. Proto v úctě měj místo,

kudy jsi nesen byl do chrámu—vúctě měj místo, kudy ponesen
budeš do hrobu.
Protože dům Páně jest domem božím — at všecko naše
chování víru naši vyznává. Našel jsem v mnoha kostelích v cizině
nápisy: »Svatost místa žádá, aby se neplivalo na zem.c
Už jedinká zdvořilost žádá, abychom dbali čistoty příbytku
hostitele našeho. Nyní k té zdvořilosti přidali ještě důvod zdra—
votní: neplivejte na zem. Kdybychom jen z těch důvodů dbali
čistoty chrámu, pak bychom jej přece znesvětili svou neuctivostí.
Ne pouhá zdvořilost, ne pouhá péče o zdraví, ale sv. víra vnuká
celé chování v chrámu Páně: čistotu, tichost, pokoru, lásku
k Pánu a Spasiteli v nejsv. svátosti.
Dobré to připomenutí — a také neposuzujme osoby
v chrámu Páně. Na oltáři jest ]ežíš Kristus, král věčné slávy
skrytý — proto vzdejme jemu poklonu pokleknutím na zem,
když odcházíme z chrámu Páně a když vcházíme do něho. Žádný
král pozemský neodplatí nejdůležitější službu jemu prokázanou
nejvěrnějšímu služebníku svému, jako odplatí Pán ježíš zbožné
vyznání sv. víry pokleknutím před ním. jestli jest Ježíš tvým králem,
bu'ď ty jeho sluhou, koř_ se na místě sv. a Ježíš tě povýší mezi
syny své v království svém. Amen.

00%0009—
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Řeči prile'itostné.
Slavnost

»Povýšení sv. -kříže<<

O několikerém povýšení sv. kříže.
>Nám sluší se chlubiti v kříži Pána na
šeho Ježíše Krista, v němžjest spasení,
život i vzkříšení naše, skrze nějž vy—

koupeni a spasení jsme.:

Introitus.

»Nám sluší se chlubiti . . _. Těmito slovy začíná dnes mše
sv., a včera v kněžských hodinkách o sv. kříži jsme se modlili:
nó kříži ctihodný, který jsi spásu přinesl bz'dným, jakými slovy
tě chváliti mám, že jsi mím život nebeský přz'praw'lýc A zajisté
pravdiva jsou slova ta. Kde nalezne se ten řečník, jenž by chválu
sv. kříže mohl vypověděti; s písní můžeme zvolati: »kdo by
všecku chválu tvoji mohl na světě zde pérem vypsatiřlc Jediný
jen důvod je, proč sv. kříž chvály zaslouží a proč tak velice si ho
vážíme, a důvod ten uvádějí slova: »O kříži ctihodný, který jsi
spásu přinesl óz'dným, jakými slovy tě chváliti mám, že jsi mím

Žiwot nebeskýphpmvílh — iSkrze dřevo stromu rajského otroky
učlsěni jsme, skrze dřevo kříže osvobozeni jsme; ovoce stromu
svedlo nás, Syn boží vykoupil nás.: tak zase pěje církev svatá.
II. Antiph. III. Noct.
jak důležité a svaté to dřevo kříže! Jak podivuhodná
jeho mocl Všechno se ke kříži vine, všechno hledá kříž. Jak
krásný pohled na dítě nevinné, klečící na večer před křížem a
vykonávající svou modlitbu. Jak povznášející pohled, když řada
lidí smeká na pražském mostě před památným křížem tam po
staveným. Jak dojímá každého, když kněz louče se po zaopatření
s nemocným, dává mu líbati sv. kříž. Jak mohutně působí na
nás, když na Veliký pátek odhaluje kněz třikrát sv. kříž a zpívá
při tom: »Ejhle dřevo kříže, na němž pněla spása světa: — a
zpěváci na kruchtě odpovídají: »Pojdte, klaňme se jemu!
Váš kostel je zasvěcen »Povýšení sv. kříže: a děj, který jest
podkladem dnešní slavnosti, je vám dobře znám. Chci dnes ku
poctě sv. kříže poukázati na několikeré povýšení toho sv. znamení
naší víry.

Pojednání.
1. První povýšení sv. kříže bylo o prvním Velikém pátku vJe
rusalemě na hoře Kalvarii. Patřme v duchu na to divadlo, které
skýtala hora ta o hodině polední, když smutný průvod se na ní
zastavil a kříž s beder Spasitelových na zem složen. Připravuje se
jáma hluboká, aby kříž zapuštěn býti mohl; vrtají díry do toho
dřeva. Surovost si v tom libuje, že nejvážnější okamžiky znesvě-
cuje; tak i zde se děje. Co tu smíchu, jakými žerty, vtipy a šprýmy
na božského Vykupitele dorážejíl Šat s těla je mu stržen; styd
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livý člověk by se zdráhal tak učiniti, ale násilí a prostota nezná
něžných citů a šetrných ohledů. Poroučí Spasiteli, aby se na kříž
položil a ruce rozepjal. A co činí ježíšř Tiše poslouchá — jest
p_oslušen až k smrti — ani úst neotvírá. Všichni stojí v kruhu
okolo, každý chce co nejblíže býti a ukrutnost svou na jeho bo
lestech pástí. Hřeb přikládají na dlaň. Uder kladiva — tryská
krev! Mnoho úderů — mnoho krve! Pevně drží již hřeb a sva
tou ruku poutá k potupnému dřevu. Dále k dílu! Druhou rukul
A když i ta přibita -— konečně obě nohy. Vždy nová krev vy
tryskuje a v oblouku prýští k zemi.
pozdravena budiž, ty svatá
krvi Ježíše Krista, která za mne na kříži vylita byla! V nejhlubší
pokoře klaním se toběl A když ruce i nohy hřeby proklány byly,
chápe se mnoho rukou kříže, zapouštějí ho do jámy připravené a
upevňují ho hlínou a kamením, aby se nezvrátil. Stojí zrovna,
stojí pevně. Nyní ustupují a dívají se na ohavné dílo, jež pro
vedli. jsou spokojeni! — — —
Nejmilejší! To bylo první povýšení sv. kříže. Sv. evange
lista Lukáš krátce o tom praví: »A když přišli na místo, kteréž
slove popravné, tu jej ukřižovali, i lotry, jednoho na pravici, dru
hého na levici.: Luk. 23, 33.
Při tom prvním povýšení sv. kříže skoro celý národ Spa
siteli se posmíval. jenom Matka jeho Maria Panna, sestra Matky
jeho, Maria Kleoíášova, Maria Magdalena, sv. Jan, Miláček Páně
— později i setník volající: »Iistě Syn boží byl tentoíc a několik
málo jeho věrných se mu klanělo. — —
2. Uplynula od smrti Páně řada let. jako vítr rozvívá semena
trávy luční na všechny strany, tak rozneseno učení ježíše Krista
do celého světa, všude a všude povyšován kříž. V pohanském
Římě na pahorku zvaném Palatinu byla řada komnat, v nichž
vychovávána byla pážata pro službu císařovu. Místnosti ty nazý—
vají se paedagogium. Za mírnějších císařů římských byli i kře
sťanští jinochové přijímáni. I tam, i v těch místnostech povýšen
kříž, ale jaký? Bohužel že nejstarší obraz kříže, který tam
byl nalezen, dokazuje jen příliš jasně pravdu slov sv. Pavla:
»Krista kážeme ukřižovaného, židům zajisté pohoršení, pohanům
pak bláznovství.: I. Kor. 1, 22. Kříž tam na stěně do vápna vy
rytý nachází se nyní v museu kircheriánském v Římě a před
stavuje Krista Pána s hlavou oslí; kolem kříže ubírá se jakýsi
jinoch a — jak u pohanů bylo zvykem uctívati modly — posílá
rukou polibek ukřižovanému. Pod obrazem tím jest nápis: »Alexa
menos uctívá svého Bohalc Než ubohý, tupený sluha Kristův se
nedal tímto potupným rouháním a posměchem odvrátiti a ve ve
dlejší komnatě napsal na zeď: »Alexamenos zůstane věrným.:
Vyznáním svého náboženství, slibem věrnosti získal si duševní
útěchu. Tehdy již klanělo se Spasiteli lidí mnoho, jméno křesťana
bylo jim chloubou, a čím více jim bráněno kříž uctívati, tím více
se jich kolem vítězného praporu Kristova sdružovalo, tím nadše
nějšími byli, ba trpěti za kříž Kristův bylo jim radostí.
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Nejmilejší! Tažme se, máme-li i my v sobě sílu a ochotu
kříž Kristův za každých okolností, za nepřízně doby povyšovatía
proň snad i trpětiř Anebo náležíme k těm polovičatým lidem,
kteří kulhají na obě strany, kteří slouží Bálovi a při tom chtějí
sloužiti i Bohu, kteří zapalují svíčičku ďáblu a svíčičku Pánu?
O kolik je takových polovičatých lidí ve světě! Nedávno zemřelý
státník italský markýz Rudini ustanovil ve Své závěti, aby mu kříž
dán byl v roce jako znamení náboženského vyznání; když však
z rozkazu králova ho navštívil kněz Msgre Beccaria a prosil ho,
směl-li by ho zaopatřiti, odpověděl: »Ien žádné nucení; nikdo se
vás neprosil o udělení svátostí.: -— Ano, nešťastná polovičatost.
Kříž ve ztuhlé ruce málo zmůže a před soudcem božím sotva co
bude platen. Živá víra dle kříže, vyznávání učení kříže slovy
i skutky, to jest nejlepší a nejvydatnější povýšení sv. kříže pro
každého křesťana.
3. Staletí přehnala se světem, psal se 'rok 1586. Tehdy již
skoro celá Evropa vyznávala kříž; kříž skvěl se na korunách všech
králů — vyjma sultána tureckého. Dne 10. září roku zmíněného
nechal papež Sixtus V. obelisk dosud v cirku (závodišti) Nero—
nově postavený přenésti na prostoru před kostelem sv. Petra ve
Vatikáně. Obelisk ten jest 25'5 metru vysoký, štíhlý pomník,
z jednoho kusu kamene utesaný (monolith); dříve stál na pobřeží
Nilu v Egyptě, od císaře Kaliguly byl přenesen do Říma a umí
stěn v cirku Neronově. V divadle tom mnoho za léta spatřil;
viděl téci mnoho krve lidské, kterou s radostí a ochotou svatí
mučedníci pro kříž Kristův prolévali, a proto již papež Mikuláš V.
chtěl tohoto svědka vítězství Kristova korunovati křížem a umí
stiti na náměstí před chrámem sv. Petra. Ale stavitelé a architekti
to prohlásili za věc nemožnou. Papež Sixtus V., muž nezdolné
vůle, nepovolil, a záměr Mikuláše V. po padesáti letech provedl.
Veliké a svého druhu jediné divadlo to bylo, když 10. září 1586
asi tisíc lidí pracovalo o převezení a vztyčení obelisku za hlubo
kého ticha. Pod trestem smrti bylo zapovězeno mluviti, jen vrchní
ředitel celého toho díla. architekt Fontana, rozdával rozkazy. Na
špičce šťastně vetyčene'ko obelisku povýšen kříž a do něho vložena
částečka skutečne/zo so. kříže jerusolemske'lzo. T 0 bylo též zvláštní
“povýšení sv. kříže!

Obrovská musila to, býti práce, provésti úmysl papeže
Sixta V., ale ještě více námahy vyžadovalo zasaditi a vyvýšiti kříž
v srdcích lidských, z pohanského druhdy světa získati přívržence
učení kříže, ale i ta práce se zdařilaý
] vy máte povyšovati kříž. A na kterém místě? V srdci.
Krásně praví v té příčině sv. František Saleský: >Považujete své
srdce za zzz/zrodu, v níž pěstujete strom sv. kříže; aneb za pev—
nosí, v níž prapor velikého krále, ]ežíše Krista, vztyčen jest, a
který nesmíte nikomu jinému vydati, leč tomu, jenž praporu jest
pánem; aneb za komnata, již klíčem kříže uzavíráte a již nikomu
jinému nesmíte otevříti, leč tomu, jemuž klíčnáleží.: ——_
A kterak
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máme v srdci kříž povyšovati? Učením Ježíše Krista ukřižovaného
- máme se posvěcovati.

Těžká a nesnadná byla práce, kterou se zvěčnil papež
Sixtus V.; ale to byla práce jen hmotná. Jak těžká ta práce, jak
namáhavý, denně se opětující, vysilující boj, chceli člověk vsrdci
svém vztyčiti kříží Který člověk nenosí v sobě nějakou šelmu,
která křížem má býti zkrocena? Bud šelmu závisti a hněvu, neb
šelmu nestřídmosti a nečistoty, neb šelmu pýchy a vysokomysl
nosti, neb draka a netvora lenosti? Jest snad jen jedínký den,
kdy bychom bdíti a bojovati nemusili? Co pravím? Kolikrát za
den přicházejí svůdné myšlenky a lákají nás, kolikrát doléhá na
nás pokušení a dráždí pobouřené smysly ku zradě. Jak mnoho
síly je třeba! Vykořeniti každou zlou žádost, přemoci tolikeré lá—
kání, vyvarovati se nesčetných pokušení, vystříhati se příležitosti
ke hříchu v nejrůznější podobě vábící, vítěziti nad pochybnostmi
u věcech víry, síliti skleslou naději, živiti plamen pouhasínající
lásky k Bohu a k bližnímu, křivdu trpělivě snášeti, ubližujícím
mile odpouštěti. za nepřátele se modliti, — — nejmilejší, plniti
všechny tyto povinnosti, jež zdají se protipřirozeny'mi. jež sv. ná—
boženství naše nám ukládá, to vše jest úkolem velikým. A kdo
vážně se stará o plnění těch povinností, podobá se bojovníka, na
něhož v kruté seči se všech stran nepřítel doráží; věru: »bojování
jest život člověka na zemi!: Job. 7, 1. _Unavou nesčíslněkrát klesá
člověk v boji tom — ale opět dodává mu vítězné znamení kříže
síly a zmužilosti k další půtce. Leckdy se již zdá, že práce jest
hotova — a hle, tu přichází odvěký nepřítel člověka, ďábel, při
chází jeho pomocník, zlý člověk, zlý list, zlá kniha, a boří dílo
tolikerého namáhání. A přece, nebude-li vztyčen kříž v srdci našem,
marně jsme žili, nešťastně umřeme, věčně zahyneme! A proto jen
silu, jen vytrvalost, i ty dojdeš cíle, i ty zvítězíš! Pohled na to
znamení vítězné tě posilní a vytrvalost tvá bude korunována ví
těznou korunoul ó volej často: »Skrze znamení kříže vysvoboď
nás, 6 Pane, od nepřátel našichlc
4. Ještě o jednom povýšení sv. kříže jest se mi zmíniti,
o tom totiž, o němž sám božský Spasitel kázal. Sv. Matoušv kap.
24, 29—31. podává nám o něm zprávu. To povýšení sv. kříže bude
poslední, bude na konec světa, kdy »po soužení těch dnů slunce
se zatmí, a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padatisnebe,
a moci nebeské budou se pohybovati. A tehdáž se ukáže znamení
Syna člověka na nebi, a tehdy budou kvíleti všecka pokolení
země, a uzří Syna člověka, přicházejícího v oblacích nebeských,
s mocí velikou a velebnostíc. Co mám ještě přičiniti ke slovům
sv. evangelia? Ten pohrdaný, poplvaný kříž, jenž některým jest
trnem v očích, který má býti z nemocnic a škol, ba i z kostelů
a srdcí lidských odstraněn, ten na skonání světa tak bude pový
šen a takovým zářiti bude leskem. že »kvíleti budou všechna po—
kolení zeměc, že schnouti budou lidé pro strach a očekávání těch
věcí.: Luk. 21, 26.

—746—
A skutečně všichni budou báti se kříže Kristova v poslední
den? Nikoliv! Jen »nepřátelé kříže Kristova, jichžto konec zahy
nutí, jichž bůh břicho jest a sláva v hanbě jejich, kteří o zemské
věci stojí-, Fil. 3, 19., jen ti budou míti příčinu báti se kříže Kri
stova. Blahoslavení duchové boží, všichni svatí s královnou všech
svatých v čele s jásotem uvítají ten den, s radostí postaví se po
pravici Syna božího. Nadšeně budou pozdravovati ten sv. kříž na
obloze nebeské, jako kdysi nadšeně pozdravil kříž sobě připra
vený sv. Ondřej, pravě: » sv. kříži! Dlouho očekávaný, vroucně
milovaný, at skrze tebe mne přijme, jenž skrze tebe mne vy
koupili: Ty nesčetné zástupy, »jichž žádný nebude moci sečísti,
ze všech národů a pokolení, lidí a jazyků: Zjev. 7, 9. hlasitě a
vroucně budou chváliti a velebiti sv. kříž, klaněti se Synu božímu
řkouce tak, jak dnes při mši sv. církev volá: »Nám sluší se chlu—
biti v kříži Pána našeho Ježíše Krista, v němž jest spasení, život
i vzkříšení naše, skrze nějž vykoupení a spasení jsmel.
ó drazí v Kristu! Z nejupřímnější duše přeji — vám isobě:
Kéž by nikdo z nás nepatřil mezi nepřátele kříže Kristova, kteří
v ten den hrůzy a hněvu kvíleti a strachem schnouti budou! Kéž
bychom všichni postaveni byli po pravici Syna božího! Kéž by
chom se nemusili báti pohledu na svatý kříž Kristův! Kéž by
nám to znamení vítězné bylo pramenem neutuchající radosti!
Kéž bychom uslyšeli v ten den: »Pojďte ke mně, požehnanílc
Celým životem od křtu až do pohřbu, od kolébky až do
rakve provází nás sv. kříž — a v poslední den měl by nám býti
ne znamením naděje a vítězství, ne znamením spásy, ale příčinou
zoufalství, znamením hrůzy a věčně zkázy?
A přece — s lítostí tak tvrdím — přece bude kříž někte
rým, ba mnohým znamením zkázy. Proč? protože nosí sice zna
mení kříže na čele svém, ale učením církve není proniknuto srdce
jejich. Považují kříž za kus módy, za něco zevnějšího, a nechápou,
že má býti kvasem, jenž celého člověka, jeho myšlení, cítění,
mluvení a jednání proniknouti musí. Nestačí dělati kříž palcem na
čele, ústech a prsou, nestačí povyšovati ho na stěně příbytku, ale
třeba povyšovati ho v srdci, nutno dle učení kříže živu býti.
Aby tedy první povýšení sv. kříže na hoře Kalvarii nebylo
pro nás marno, aby poslední povýšení sv. kříže na nebi v den
soudný nebylo nám k věčné zkáze, povyšujme kříž v srdci svém.
Zijme dle učení kříže, pak se toho posledního povýšení sv. kříže
nebudeme strachovati, ale s radostí i my zvoláme: »Nám sluší
chlubiti a radovatz' se v kříži Pána naše/zo ?ežz'šeKresta, v němž
jest spasení, život i vzkříšení naše, skrze nějž vykoupení a spasení
jsmem
R.
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0 sv. Ludmile.
Kříž Kristův — div světa a škola moudrosti.
»Odstup to ode mne, abych se chlubil,
leč v kříži Pána našeho Ježíše
Gal. Krilsta.c
6,

(Uvítání) Buďtež vítáni vy všickni, nejmilejší v Pánu,

kdož—

koli s toužebným srdcem zavítali jste dnes na posvátný Tetín.
Budtež vítáni v tomto staroslavném hradišti českém, na tom místě,
kde žila a smrtí mučednickou víru svou zpečetila sv. Ludmila.
Toto vaše četné shromáždění, tato vaše krásná pout, která rok
k roku utěšeněji rozkvétá, jest zjevem, nad nímž srdce naše
plesá.
(ldeme se sem potěšit.) Však jest nám toho, nejmilejší vPánu,
na výsost již třeba, abychom opět jednou měli něco, co nás těší,
abychom zase jednou do opravdy z něčeho se mohli poradovati.
Vždyť máme u nás všude těch věcí a zjevů neutěšených a smut
ných až běda. Kamkoli se obracíme, kdekoli nasloucháme —
kdež pak u nás v Cechách neslyšeli bychom stížností a žalobl
(Všeobecnástrast.) Stěžuje si rolník, že živnost jeho klesá;
stěžuje si řemeslník i dělník, že za mozolovitou práci svou sotva
nuzné živobytí má; stěžuje si otec, že hlava jeho jest plna sta
rostí, jak by v těžké době této děti své vychoval a opatřil, aby
mohl jednou klidně oči na vždy zavříti; stěžujeme si všickni,
že čím dále tím hůře jest na světě, že země naše hospodářsky
klesá, lid chudne, že čím dále tím nroznější starosti na nás všecky
doléhají.
(Něcoješte horšího) Avšak to všecko není ještě vrcholem běd
a soužení, jimiž naše vlast stůně. Kdyby naši dědové, poctiví, ná
božní staří echové dnes vstali ze svých hrobů a navštívili sv01e
potomky a pozorovali bedlivě, kterak oni žijí, co dělají, kterak
smýšlejí a mluví; kdyby stopovali život v mnohých našich ro
dinách a obcích i v celém národě našem, nejmilejší v Pánu, víte
co by ti naši předkové učinili?
Nežalovali by a nestěžovali by si, poněvadž ústajejich samou
lítostí by oněměla, a jen horké slze z očí jejich kanoucí svědčily
by o nevýslovném bolu, jenž svírá jejich srdce. Snad by prosili
Boha, aby jim dovolil rychle vrátiti se do hrobu, aby neviděli a
neslyšeli, co se děje v této milé vlasti jejich.
(Bezbožnost.)A proč asi? Poněvadž ti naši dědové své vlasti
a svého národa by snad ani již nepoznali. Kdož pak z nich si
to mohl pomysliti, že možno bude jednou u nás, co tu nyní vše
obecně vidíme! Nám odrůstá pokolení bez víry v Ježíše Krista,
pokolení bez Boha, bez modltby, beze ctnosti a bázně božíl
V našich městech, ba již i ve venkovských obcích namnoze
znesvěcují se nedělea. svátky; u nás děsnou měrou množí se zá
stupové lidí. kteří po celý boží rok 0 chrám Páně ani nezavadí,
sv. svátostem po celý život se vyhýbají, nikdy se nemodlí, v ne
věře a hříšnosti žijí a v nevěře dle těla i duše umírají.
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V mnohých našich rodinách místo modliteb a staročeských
krásných nábožných písní je slýchati jen slova roubavá. nečistá,
bezbožná. Mnozí na místo poslouchání slova božího a čtení spa
sitelných knih oblíbili si čítati listy a knihy, v nichž podkopává
se & tupí všecko, co našim nábožným katolickým předkům bylo
svato a vzácno — slovem, lid náš z veliké jich části stává se solí
vypáchlou, dle slov Kristových k ničemu se nehodí, než aby po
hozena a od lidí pošlapána byla, a ratolestí suchou na zeleném
stromu církve ježíše Krista.
(To jest největším naším neštěstím.) Vy všickni nejmilejší v Pánu

zajisté sami z vlastní zkušenosti víte, že bohužel ten smutný obraz,
jejž jsem vám nyní stručně nakreslil, je pravdivý, a uznáte, že
tento hrozný mravní a náboženský úpadek našeho lidu je ne—
štěštím neskonale větším, než všecka tahmotná tíseň hospodář
ská, která na vlast naši doléhá. Vždyť, nejmilejší v Pánu, rozumíte
dobře, jaký smysl mají slova našeho božského Mistra: »Co platno
člověku, byť i celý svět získal a na duši své škodu vzal.<
Kterak by tedy neměl upřmný Cech katolík, jenž svůj národ
něžnou láskou miluje, bolestné slze prolévati, vida, kolik to synů
a dcer našeho národa hyne na věky! Kterak s prorokem ]ere
miášem neměl by truchliti nad tímto národem, který někdy ve
víře svaté, v ctnosti a nábožnosti stkvěl se mezi nejprvnějšími
národy katolickými a hned na úsvitě křesťanství v této zemi
zplodil tolik a takových světců božích.
(Proto jest nám třeba útěchy.) A proto jsem pravil na počátku,
že jest nám toho již nejvýš třeba, abychom v této době obecných
žalob opět jednou měli něco, z čehož bychom upřímně se poté
šili. A mezi příčinami útěchy a radosti naší jest jednouzpředních
ta vzrůstající láska a něžná úcta ku našim svatým patronům če
ským, o níž nové svědectví, nejmilejší v Pánu, podáváte dneš
ního dne.
(Přece zbývá dosti věrných katolíků.) 3. Král. 19. Čteme

ve třetí

knize" královské Starého Zákona, že když za času bezbožného
krále' Achaba lid israelský odpadl od víry v pravého Boha
a modlám se klaněl, prorok Eliáš nemoha svedený lid pohnouti
ku nápravě a pokání, zarmoucen odebral se na horu boží Horeb.
I modlil se prorok: »Hospodine, opustili úmluvu tvou synové
israelští, oltáře tvé zbořili, proroky tvé pobili mečem izůstal jsem
já samotný a teď hledají života mého, aby mi jej odjali.: A Ho
spodin odvětil zarmoucenému proroku: >]eště jsem si pozůstavil
7000 mužů, jichž kolena neskláněla se Bálovi.c
A hle těchto 7000 mužů věrných, kteří uprostřed všeobecné
'modloslužby a zkaženosti mravní zachovali si pravou víru vBoha,
stalo se zárodkem nového, lepšího pokolení v národě israelském.
A to jest nám upřímným katolíkům útěchou a nadějí, že bohdá
i u nás zase bude lépe.-' V době této, kdy velmi mnozí krajané
naši opustili úmluvu Hospodinovu, totiž církev sv. katolickou, jíž
se posmívají: kdy ve mnohých rodinách a obcích našich zbořeny
jsou oltáře víry a nábožnosti, zůstavil si Hospodin Bůh přece
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ještě mnoho věrných, kteří kolena svá nesklánějí před novověkým
Bálem, před nevěrou.
Těch věrných je u nás více, nežli jich bylo za času proroka
Eliáše v Israeli, ba jsou to celí zástupové věrných synů a dcer
národa českého, kteří s nadšenou láskou hlásí se ku víře svaté
katolické a radostně ji vyznávají. I vy, nejmilejší v Pánu, náležíte
k těmto zástupům, nebot touto poutí osvědčujete před celým
světem, že se hlásíte ku víře našich sv. patronů českých a že zů
stanete jí věrnými, ať se kolem vás děje a mluví proti ní cokoliv.
(To jest zárukou lepší budoucnosti.) TO Pak jeSt nám

ZÉTUŘOU.

že u nás zase jednou bude lépe, že celý náš národ bohdá opět
bude si vážiti nejen starobylého jazyka svého a domáhati se svých
starých poctivých práv a lepší budoucnosti na této svojí domácí
půdě, ale že bude opět nade všecky poklady tohoto světa vážiti
si víry sv. katolické, té víry, kterou sv. Cyril a Methoděj otcům
našim hlásali, za niž sv. Ludmila a sv. Václav zemřeli. v níž sv.
Vojtěch,
svaté žili.sv. Prokop, blahoslavená Anežka a sv. Jan Nepomucký
(Český národ dost vytrpěl.) Málo jest zemí na světě, které by

byly průběhem tisíciletých dějin vytrpěly tolik hrozných bouří,
jako vlast naše, a málo jest národů. který by byl již tolik zkusil,
jako národ náš. Když pročítáme knihu dějin našich, divíme se
tomu, jak mohl národ český přečkati všecky ty strašné války,
co jich zuřiio u nás, a odolati všem útokům nepřátel, kteří již
před věky chtěli jej vyhladiti.
(Vždy se utíkal ke svým patronům.) KdkalÍ

nad

zemí ČCSkOU

rozzuřila se krutá bouře, kdykoli řádil mor a hlad, kdykoli ne
přátelská vojska zapalovala české dědiny a tisícové z lidu našeho
umírali jich mečem aneb zimou a hladem v lesích, kdykoli zdálo
se, že národu našemu již brzo odzvoní umíráčkem a že v této
vlasti nadobro umlkne starý náš jazyk slovanský. víte nejmilejší
v Pánu co činili otcové naši? Víte ke komu se utíkali o pomoc
a ochranu! Spěchali ku hrobům svých svatých patronů. tak jako
zdárné děti chodívají na hroby svých rodičů si postěžovat v ne—
štěstí a se potěšit; utíkali se ke hrobům sv. Ludmily a sv. Vá
clava a tam volali: >Rozpomeňte se na své plémě, nedejte zahy

noutina'mla

A sv. patronové hlasu toho neoslyšeli. Hospodin Bůh vyslyšel
přímluvy jejich a nedal zahynouti národu našemu. Vysvobodil jej
ve století 13 z nebezpečenství' hrozícího jemu od divých Tatarů,
vyrval ho z hrozné propastí náboženských zmatků a bludů; do
nichž stržen byl ve století 15. a 16.. dal mu přežití hrůzy války
třicetileté a nedopustil, aby pohlcen byl od Prušáků ve válce
sedmileté. Svatí patronové češtl jako strážcové na Sionu českém
vyprosili lidu našemu, aby zachoval si po všech hrozných pře
vratech odvěkou katolickou víru svoji i svůj starobylý jazyk, ato
nám dává útěchu a naději, že i nyní, kdy bohužel nad lidem naším
rozkládá se mrak nevěry a mravní spousty, ti naši věrní strážcové
mrak tento zase rozpráší.
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(Tak nás i nyní zachrání od nevěry.) Vždyt

není

to nejmilejší

v Pánu ani možno, aby dítě, byt i sebe více zbloudilo apokleslo,
úplně vyrvalo ze srdce svého památku na svoje dobré rodiče, a
není tedy možno, aby národ náš zapomněl svých dědiců. A ti ho
zase přivedou ku kříži Ježíže Krista, jenž nábožným předkům
našim byl praporem v boji proti duchovním i tělesným ná
strahám nepřátelským, chloubou a ozdobou nejvzácnějšíaútěchou
ve smrti.
(Sv, Ludmila.)Před devíti sty lety vztyčila sv. Ludmila na Tetíně
na místě pohanských model kříž Kristův. Z rodu vznešeného pochá
zela, manželkou panovníka českého Bořivoje se stala, korunu vé—
vodskou nosila, ale chloubou její nejvzácnější byl kříž svatý, jakož
napsal apoštol sv. Pavel: »Odstup to ode mne, abych se chlubil,
leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista.: Zde na tomto staročeském
hradišti učila sv. Ludmila lid věřiti v Ježíše Krista, Syna božího,
a jej milovati. Tu svým svatým životem, svou trpělivostí a do
bročinností svítila celému okolí jako jasná hvězda; odtud šířila
světlo a teplo víry a bázně boží; zde ta tichá, milá, dobrá kněžice
jako nevinný beránek smrtí mučednickou se rozloučila se životem
vezdejším.
(Hledala u kříže pomoc.) V kříži hledala

a nalézala

útěchu

v protivenstvích, sílu proti nepřátelům, lék proti hříchu a věčnou
spásu ve smrti. Ve stínu sv. kříže dosáhl náš český katolický
národ ondy moci, slávy, bohatství a pokoje, a jen v kříži Pána
našeho Ježíše Krista kyne nám věčná i časná spása. Lid náš na
zval sv. Ludmilu již před věky něžným, krásným jmenem »matky
a dědičky země anároda českéhOc. Nuže, ta sv. naše matka od
kázala nám v dědictví kříž Kristův, pročež promluvím kvám nej—
milejší v Pánu dále, jak veliké poklady v tomto dědictví ukryty
jsou, an vyložím vám, že kříž sv. jest
1. největší div světa,
2. nejlepší škola moudrosti.

Pojednání.
r

(Div světa v starověku.)Ve starém světě pohanském slynulo a
velebeno bylo tak zvaných sedm divů světa. Na prvním místě

byly to egyptské pyramidy, obrovské to náhrobníky králů egypt
ských, kteréžto podivné budovy částečně až podnes v úrodných
rovinách řeky Nilu se vypínají. Rovněž pokládány za div světa
převysoké hradby babylonské, a podivné, jako ve vzduchu visící
zahrady, které v Babyloně na ohromných sloupech založeny byly.
Divem světa nazýván i nádherný chrám bohyně Diany v Efesu,
jejž mnozí králové po dvě stě let ohromným nákladem byli sta
věli. Na ostrově Rhódu stála obrovská socha zvaná kolossem
rhódským.
(Zanikly.) Všecka tato velikolepá díla byla vyvedena ne
smírným nákladem rukama millionů a millionů otroků na rozkaz
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králů, kteří stavbami těmi chtěli sobě nesmrtelnou památku utvrditi
na zemi podobně, jako ondy stavitelé věže ve starém Bábelu.
A kde jsou všecka tato, divy světovými nazývaná díla lidská
dnes? Některá z nich zanikla úplně, tak že sotva místo jest známo,
kde někdy stávala, jinápak leží v rumech a rozvalinách a jen
v dějepise činí se o nich zmínka jako o podivných zvlášt
nostech starých časů.

(Nejvetší div světa je kříž.) Známe však skutečný, poněvadž ne

hynoucí. nesmrtelný le světový atím jest kříž Pána našeho Ježíše
Krista. Když Spasitel na kříži umíral, posmívali se mu židé ipo
hané, a když apoštolové počali hlásati učení sv. kříže, tu povstal
proti tomuto učení celý pohanský svět, aby to učení násilím vy
hubil, avšak celý ten veliký, bohatý, mocný a pyšný svět nesvedl
proti kříži ničeho, nýbrž podlehl duchovní moci jeho.
(Zvítězilnad pohastvem.) Kříž Kristův

zvítězil nad

modlami,

podmanil si všecky národy, a tak stal se ten kříž novým sku
tečným, nesmrtelným divem světovým. jako tajemný strom. pře
sazený k nám z jiného světa, rozestírá kříž Páně již na devate
náctý věk 3 temene Golgoty svoje větve po oboru světa a ve
stínu jeho shromažďuje se církev sv.. shromažďují se milliónové
vykoupenců Kristových, kteří s apoštolem nechtějí se chlubiti
ničím jiným. leč křížem, tím svatým odznakem božské lásky
Pána a Spasitele našeho.
(Jest naším odznakem) Mysl křesťanská vztyčila tento div svě
tový na věžích chrámů, na oltářích, hřbitovech, náměstích, mostech,
na temenech hor, na rozcestích; jím zdobí stěny paláců ichatrčí ',
všude, kdežkoli srdce křesťanské bije, všude je kříž, a ten volá
ku každému, že jen v kříži Pána našeho Ježíše Krista kyne nám
spása věčná.
'
(Sv. Ludmia vedla národ k němu.) Pr0t0

SV. Ludmila

pečovala

o to, aby celý národ český záhy pevně a nezvratně přilnul ku
náboženství Kristovu, poněvadž dobře věděla, že pouze a jedině
v tomto náboženství je pravda, je spása věčná, je ctnost pravá
i z ni vyplývající blaho časné. Nejmilejší v Pánu! Kříž Kristův
i nám musí býti slávou a chloubou největší, a bude jí, když v]e
žíše Krista, Syna božího, budeme pevně věřiti a ho milovati, at
se kolem nás ve světě děje cokoliv, at sebe více lidízaslepených,
“svedených a zlých od Krista Pána odpadává, církve jeho si ne
váží a dle zásad jejích nežije.
II.

(Moudrost pohanské,) Kříž Kristův jest však i nejlepší školou,
kde pravé moudrosti se učíme. Před Kristem Pánem bylo na světě

moudrosti dosyta, bylo dosti národů vysoce vzdělaných, bylo
dosti mudrců, ale všecka ta lidská moudrost byla lichá, poněvadž
nevedla člověka ku pravé spokojenosti, ku ctnosti, k Bohu. Všickni
mudrcové pohanští dohromady nedovedli svou uhlazeností asvým
důvtipem ani jediného člověka mravně polepšiti, potěšiti a bla
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ženým učiniti. Ani jediného hříšníka neobrátili, ani jedinou duši
zarmoucenou nepotěšili, ani jediné slzy neotřeli.
(vedla k nepravostem_)Ano Bůh chtěje zahanbiti moudrost to—
hoto světa, dopustil tomu, že mudrcové pohanští i největším
bláznovstvím učili, právě tak, jak to činí i za našich časů mnozí
pyšní lidé, kteří náboženstvím zjeveným pohrdají. Vždyť není
snad ani jediné pošetilosti, jíž by některý pohanský mudrc ne—
byl hájil. Vždyť oni vydávali na př. sebevraždu za věc dovo
lenou, ba čestnou, doporoučeli vraždění neduživých dítek a cho—
rých starců, schvalovali otroctví, a omlouvali i nejhnusnější ne—
pravosti. Tam ovšem dospěti musí člověk, jemuž nesvítí slunce
víry sv., a jenž s_vělélkemomylného rozumu svého chce to slunce
si nahraditi — on tápá ve tmách a padá do bařin, v nichž hyne.
(Kříž Kristův — škola moudrosti.) Tu přišel na svět Syn boží

a naučil člověčenstvo moudrosti pravé, která člověka k ži
votu věčnému vede. Kříž Kristův, jenž byl židům ku pohoršenía
pohanům ku bláznovství, stal se knihou, školou a znakem nové
moudrosti. Prostí, neučení rybáři galilejští šli bojovat proti po
hanskému, přemoudřelému světu, nemajíce leč kříž, a hle, oni zví
tězili! Tisíce a opět tisíce lidí obrátili ku Kristuanetrvalo dlouho,
ležela veškerá moudrost pohanská v rozvalinácb a na nich za
bleskotal sv. kříž.
(jeho blahodárné působení.) Č) jak

zázračně změnilo se člově

čenstvo osvícené učením jeho! Vždyť i pohané žasli nad nevída
nými ctnostmi prvních křesťanů, nad jejich nábožností, trpělivostí,
čiSiotou, milosrdenstvím a láskou. Však není třeba, nejmilejší
v Pánu, abychom na důkaz toho chodili daleko! jaká blahodárná
změna stala se u nás, když otcové naši působením sv. Cyrilla a
Methoděje a zásluhami sv. Ludmily i sv. Václava vstoupili do
lůna sv. katolické církve! jaká to bývala živá víra v Čechách,
jaká bohavroucí nábožnost. jaká nadšená obětavost ku cti a slávě
boží a ku spáse bližních!
(Zvláště u nás.) Patřme jen na naši Prahu! Co.nám tam zbylo
ze starých časů krásných chrámů Páně, ačkoli jich někdy bývalo
mnohem ještě více. Či nejsou všecky ty svatyně, jež nám naši
předkové zůstavili, pomníkové a výmluvní svědkové jejich veliké
víry a nábožnostiř Hle v této neveliké dědině stojí tři svatyně,
tedy více nežli v mnohém novém lidnatém městě. Praha naše
byla již za času sv. Vojtěcha nazývána městem svatým a o vlasti
naší napsal kronikář XIII. století, že ona tehdáž svatostl dýchala,
poněvadž národ český tenkrát slynul po celé křesťanské Evropě
svou nábožností, čistotou mravů a moudrostí křesťanskou.
(Národ český za,Karla IV.) jak vysokého

stupně vzdělanosti a

slávy došla vlasť naše ve století XIV. kdy vládl v Praze nezapo
menutelný Otec vlasti Karel IV.! Tenkrát víra katolická proni
kala jako blahodárný kvas celý národ náš od paláce královského
až do poslední chatrče horské. Pokud národ náš této víry sv. se
držel, byl veliký, bohatý a slavný, a my doufáme, že ty staré,
zlaté časy opět se nám vrátí, poněvadž spolu doufáme, že národ
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náš opět vrátí se celý .ku víře a nábožnosti staročeské, poněvadž
jen v ní samojediné nalezne školu pravé moudrosti.
(Važmesi Ježíše.) Doufáme, že bohdá národ náš odvrátí se od
těch lžiproroků, kteří otravují na'š lid slovy mluvenými i tiště
nými, bohaprázdnou, z ciziny k nám podloudně přinesenou ne—
věrou a mravní hnilobou. Aby se to pak stalo, snažme se, nejmi
lejší v Pánu, každý seč jsme, víru svou svatou všude a před
kýmkoli veřejně a neohroženě vyznávati a dle ní žíti, snažme se,
aby naši potomci byli lepší, nežli jest pokolení nynější, aby naše
mládež byla po křesťansku, ve víře, nábožnosti a bázni boží vy
chovávána, aby v našich rodinách, spolcích a obcích zavládl sta
ročeský křesťanský duch a mrav.
(v čem záleží pravá moudrost.) Za dnů našich

jest

na světě

velmi mnoho lidí učených a ještě více poloučených; kteří všecko
možné chtějí věděti a prozkoumati, avšak lidí moudrých je na
světě málo. Pravá moudrost nezáleží zajisté pouze v tom, aby
člověk uměl ctnostné, dle zákona božího žíti. Mámeť duši ne
smrtelnou, k obrazu božímu stvořenou, drahou krví ježíše Krista
vykoupenou, a každá duše lidská má větší cenu, nežli celý hmotný
svět dohromady.
(V křesťanskéctnosti.) Co platno někomu, zná-li přírodu izá
kony její, vyniká-li učeností, důmyslem a uhlazeností, neumí-li
člověk ten býti tak živ, aby zabezpečil své duši spásu věčnou.
rLepší jest člověk, jemuž se nedostává moudrosti, ale jest v bázni
boží, nežli který má hojnost rozumu a přestupuje zákon Nejvyš
šího,< dí Písmo sv. Sir. 19, 18—21. Pravé moudrosti učíme se
pouze ve stínu sv. kříže, neboť jak píše sv. Pavelvlistu ku Kolos.
2, 3. nv Kristu ]ežíši skrytí jsou všickni pokladové moudrosti a
uměníc.
(Ta nám připraví šťastnou smrt.) V hOdÍně

smrti

OPOUŠtějí bO—

háče pokladové jeho, a všecka lidská učenost, všecka pozemská
sláva, všecky rozkoše a celý svět mizí před ním jako dým a
klam, kdežto věřící bohabojný křesťan umírá spokojeně, poněvadž
doufá, že smrtí ničeho neztratí, nýbrž mnoho získá. Kříž Kristův.
ta nejlepší kniha moudrosti, z níž učil se bohabojně žíti, zůstává
mu věren až do skonání, kdy všecko ho klame a opouští — jen
kříž h:: neklame a neopouští, poněvadž mu dává naději v život
věčný. Proto umíraje v ruce jej drží, k srdci jej tiskne, poslední
vzdechy mu věnuje, s posvátnou úctou jej líbá.
Ano i zesnulého křesťana doprovází kříž ku poslednímu od
počinku, a tam na hřbitově stojí nad jeho hrobem jakožto bdělý
strážce a kazatel nesmrtelnosti a budoucího vzkříšení a volá ku
všem příchozím, že jen v kříži Pána našeho Ježíše Krista je spa
sení věčné.
(B ujujmeza kříž Kristův.) A proto, nejmilejší v Pánu, zůstaňme

věrni sv. kříži, i když ten kříž za naší doby mnohým zaslepeným
krajanům našim jest ku pohoršení a bláznovství. Na křtu svatém
byli jsme znamením kříže přijati za údy sv. katolické církve, a
ve svátosti sv. biřmování byli jsme tímto sv. znamením posilnění
Rádce duchovní.
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apomazáni za bojovníky Kristovy. Dobrý voják neopouští praporu
svého nejvyššího vojevůdce, ani vnejkrvavější seči nestydí se zaň,
bojuje za něj a život svůj dává.
(Bojujme proti jeho nepřátelům.) Nuže, bojujme i my pod pra
porem sv. kříže za naší sv. víru, za křesťanský mrav, bojujme
proti světu, tělu a ďáblu, bojuime, aby celý národ náš opět shro
máždil se pod křížem, aby vlast naše byla královstvím božím,
aby sv. patronové naši mohli s radostí hleděti na nás, svoje
plémě, abychom byli skutečně národem sv.-václavskýml
(Vzývánísv. Ludmily.) Ty pak milá dědičko a matko naše
Ludmilol Shlédni s jasných nebes výšin na nás, kteří sešli jsme
se na tvůj Tetín, kde došla jsi koruny mučednické! Slyš naše
modlitby, vzdechy a písně, které dnešního dne k tobě vysíláme!
Zehnej nám a vypros od Boha, abychom víru sv. a milost boží
po celý život si zachovali! Vypros našim pobloudilým krajanům
daru pravé kajícnosti, žehnej vlasti a národu svému, aby Ho
spodin odvrátil od nás hlad, mor i válku i aby tvůj národ český,
jemuž jsi byla svatou panovnicí, prospíval ve všem dobrém! Buď
nám dobrou matkou, abychom vyznávajíce slovem i skutkem
tvoji svatou katolickou víru, jednou svatě zemřeli a s tebou
i ostatními svatými patrony našimi shledali se v blažené věčnosti.
Amen.
f- František Ebert,

LISTY VĚDECKÉ.
Král Jindřich VIII.svatosti.
prqti Lutherovi hájísedm
Podává prof. los. Staněk. — (Pokrač)

Křesťany však povolal Kristus k původní svatosti, posvětiv
manželství austanoviv je za svazek nerozlučitelný mezi těmi, které
řádně spojil Bůh a ne lidská vášeň. Nenásleduje tedy nijakztoho,
nebylo li manželství svátostí u pohanů, že jí není ani u křesťanů
a že jí nebylo ani u patriarchů. Neboť, co se týče křesťanů, tu
by postačila víra církve i kdyby nikde se otom v knihách zmínka
nečinila. Avšak právě ono místo u sv. Pavla, kterého se hledí
Luther úsmšškem zbaviti, dokazuie jasně, že manželství nejen
nyní, ale vždy platilo za svátost. Doufám pevně, že o tom nikdo
nebude pochybovati, kdo si místo ono v listu k Efesským přečte
a je bedlivě uváží. Uvedu je úplně, poněvadž žádné vysvětlení ne
mohlo by mluviti tak zřetelně, jako slova apoštolova, který, co
myslí, tak jasně povídá, že nezbývá místa zlomyslným výkladům
Lutherovým. Píšet apoštol: Mulieres viris suis subditae sint sicut
domino: quOniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est
ecclesiae,-ipse salvator corporis eius. Sed sicut ecclesia subjecta.
est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus. Viri diligite
uxores vestras, sicut et Christus dilexit ecclesiam, et semetipsum
'tradidit pro ea, ut illam sanctiňcaret, mmdans eamlavacro aquae
in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam eccleSiam, non
habentem maculam, aut rugam, aut aliquid huiusmodi, sed ut sit
sancta et immaculata. Ita et viri debent diligere uxores suas. ut
corpora sua. Qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit. Nemo
enim unquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovet eam,
sicut et Christus ecclesiam, quia membra sumus corporis eius et
de carne eius et de ossibus eius. Propter hoc relinquet homo
patrem suum et matrem suam et adhaerebit uxori suae et erunt
duo in carne una. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico,
in Christo et ecclesia. Ad Ephes. 5, 22—32.
eny mužům svým
poddány budtež jako Pánu; neb muž iest hlava ženy, jako jest
Kristus hlava církve; ont spasitel těla svého. Ale jako církev
*
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poddána jest Kristu, tak iženy mužům svým ve všem. Muži, mi—
lujte manželky své, jakož i Kristus miloval církev a vydal sebe
samého za ni, aby ji posvětil, očistiv ji obmytím vody skrze slovo
života, aby si učinil církev slavnou, nemající poskvrny, ani vrásky,
neb cokoliv takového, ale aby byla svatá a neposkvrněná. Takt
imuži mají milovati manželky své, jako svá těla. Kdo miluje
manželku svou, sebe samého miluje. Zádný zajisté nikdy těla
svého neměl v nenávisti, ale krmí achová je, jako Kristus církev;
nebot jsme údové těla jeho, z masa jeho a kostí jeho. Protož
opustí člověk otce i matku svou a přidrží se manželky své; a
budou dva v jednom těle. Tajemství toto velikéjest: ale já pravím
v Kristu a v církvi.

Z uvedeného patrno, že apoštol prohlašuje manželství za
svátost a přirovnává ho spojení Kristově s církví. Muže přirov
nává Kristu, ženu církvi. Muž a žena jedno tělo tvoří, jehož
hlavou jest Kristus. A to udává také za příčinu, proč má muž
milovati manželku svou, aby podoben byl Kristu, který církev
miluje. Z téže příčiny má i žena muže svého ve vážnosti míti a
ho poslouchati, jako církev poslušna jest Kristu. Aby pak se
někdo mylně nedomníval, že jest to nějaké pouhé přirovnání,
uvedené pouze ku jakémusi napomenutí, ukazuje, že slova ta
dlužno bráti v pravém slova smyslu, že manželství jest pravou
svátostí, předpověděné prvním proroctvím po stvoření světa. Neboť
když pravil: Kdo miluje manželku svou, sebet samého miluje.
Nikdo zajisté těla svého nikdy neměl v nenávisti, ale krmí a
chová je, jako Kristus církev, neboť jsme údové těla jeho, zmasa
jeho a kostí jeho, tu uvádí nám na pamět slova, která pronesl
Adam, když uviděl před sebou Evu: Hoc nunc os ex ossibus
meis, et caro de carne mea. Genes. 2, 23: Tato jest nyní kost
z kostí mých, a tělo z těla mého. Aby pak zcela jasně ukázal,
ku spojení Krista s církví že náleží svátostné spojení Adama
s Evou, dodává ona slova: Pročež opustí č10věk otce svého
i matku svou a přidrží se manželky své a budou dva v těle
jednom. Hoc sacramentum, dí dále apoštol, magnum est in Christo
et in ecclesia.
Luther ovšem hledí význam slov těch seslabiti. Z toho, že
dí apoštol hoc sacramentum magnum „est in Christo et in ecclesia,
tajemství to velké jest v Kristu a církvi, uzavírá, že slovo sacra—
mentum nevztahuje se ku spojení se ženou, a proto že spojení

to není svátostí. Jaká to pošetilost! Jest to zrovna tak, jako kdyby
se řeklo: Křest jest velikou svátostí na obmytí duše a někdo
z toho chtěl usuzovati, křest těla že není svátostí. Nebo kdyby
někdo řekl. Svátost eucharistie jest velikou vsamém těle Kristově
a jiný z toho chtěl popírati, způsoby chleba a vína že nejsou
svátostí. Kdo viděl kdy člověka takovou nejapností tolik se chlu
bitiř Kdyby apoštol byl chtěl nás poučiti, že jest to veliká svá—
tost toliko v Kristu a církvi a že význam ten nijak nemá se
vztahovati i ku manželství muže i ženy, byl by nekladl takovou
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váhu a takový důraz na obě spojení, ale byl by výrazy ty u man
želství seslabil.
Ano sám byl by škodil věci, kterou hájíti chtěl, kdyby ona
slova Adamova, která sama sebou zdála se směřovati k tomu,

aby manžele ku vzájemné lásce pobádala, tak byl vztahoval ku
Kristu a církvi, že by muže a ženy pranic se netýkala. Že ona
slova Adamova byla proroctvím o Kristu a církvi, tomu učí
apoštol, to potvrzují všichni učitelé církevní, to, vysvítá i z věci
samé. —
Pronesl Adam při prvním spatření Evy slova, kterýmiž
přednost dával manželce před otcem i matkou. A neměl přece
ani otce ani matky, neobdržel dosud rozkazu, aby dítky plodil,
aby z poměru dítek a rodičů poznal, kdo jest otec, kdo matka.
A byla-li ona slova Adamova proroctvím o Kristu a církvi, tu
buď pranic nevztahují se k manželství, které se právě _ustanovo
valo a k němuž se odnášeti zdála, aneb samo ono manželství,
jakožto nejvhodnější znamení toho spojení, samým Bohem, který
řídil ústa Adamova, za svátost se ustanovovalo, takže by slova ta
mohla se vztahovati k tomu, co právě se ustanovovalo i k tomu,
co se předobrazovalo, t. j. k manželství lidskému, i ke spojení
Krista s církví, a tak byly oba předměty jako jedna svátost.
Konečně, aby zcela zřejmo bylo, že Lutherovo tvrzení nemá
žádné váhy, uvádíme: Apoštol nemluví v onom listu k Efesským
tak, že bychom ze slov jeho mohli souditi, že se mu jedná oto,
aby věřící poučil, jak velikou svátostí jest spojení Krista s církví,
ba právě naopak, pozorný čtenář pozná ze slov těch, že k tomu
cíli, by poučil manžely, že se mají tak k sobě chovati, aby man—
želství své onomu přesvatému spojení Krista s církví co nejpo
dobnějším učinili.

Z toho ze všeho patrno, že buď Luther při onom místu
lehkomyslně si počínal, nepozorně je četl a jemu neporozuměl,
aneb mu dobře rozumí, ale bezbožně jiný smysl mu dává a při
tom ještě se osměluje tvrditi, že prý ten výklad, kterýjsme uvedli
a kterým i církev ono místo vykládá, jest nepřípadný a že svědčí
o povrchním a nepromyšleném čteni. Augustin tedy četl ono
místo povrchně, jeroným je četl povrchně, všichni je četli po
vrchně až na jediného Luthera, který jediný svým bystrozrakem
poznal, že apoštol nechtěl psáti o svátosti, ale o tajemství, my
steriu. O toho přemoudrého člověka, který poznal, že celá církev
neprávem a mylně nazývá svátostí to, co apoštol nazval myste
rium a ne sacramentum, poněvadž psal řecky, jakoby všichni la
tiníci bloudili proto, že užívají slova latinského, ježto Pavel v řeč
tině neužil slova latlnskéhol A dejme tomu, že by překladatel
byl slova toho do latiny nepřeložil, že by byl nechal původní
slovo mysterium, ani tu by byl nebýval odstraněn důkaz, který
z místa toho plyne, že manželství jest pravou svátostí. Vždyť pro
to mluví všechny okolnosti při tom. Třebas by si Luther jak
chtěl vykládal slovo mysterium, byt i mu upíral význam
svátost, nikdy přece toho nedocílí, aby se mu věřilo.Vždyť nikdo
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neřekne, že chybně mysli neb mluví, kdo takto mluvi: Eucha
ristia magnum est mysterium — Eucharistie jest velikou svátosti.
Protože tedy každá svátost jest zároveň tajemstvím — jestíť
při ní sub visibili signo arcana et invísibilis gratia, viditelné zna
mení a s ním spojená tajná, neviditelná milost — a poněvadž
překladatel shledal v oněch slovech apoštolových k Eiesským ráz
a charakter toho, co nazývá se svátostí a poněvadž nebylo ho
tajno, že celá církev považuje manželství za svátost, přeložil jak
také měl přeložiti, slovo mysterium slovem sacramentum. svátost.
A kdyby slova toho tak byl nepřeložil, nebyli by bývaliAugustin
a Jeroným takovými povrchními č'tateli, aby chyby překladate
lovy byli nepostřehli. Byli by nebyli bývali také takovými při—
znivci manželství, aby chyby slepě se přidrželi a jí překladateli
nevytkli, zvláště když Augustin nebyl menším znatelem řečiřecké
než Luther a ]eroným bez odporu znalostí řeči té široko daleko
znám byl a vedle toho takový přítel panictví, že se mnohým zdálo,
jakoby byl protivníkem manželství.
Abychom pak jasně poznali, že považuje Luther za po
vrchní čitatele nejen ty, které posměšně nazývá Sententiarii —
Snílky, ale všechny dávnověké otce vůbec, muže naše nejlepší a
nejučenější,'slyšme, co píše sv. Augustin: Non tantum, praví,
foecunditas, cuius fructus in prote est, nec tantum pudititia, cuius
vinculum est ňdes, verum etiam sacramentum nuptiarum, com
mendatur ňdelibus conjugatis: Ne toliko plodivost,jejíž výsledkem
jsou dítky, ne toliko čistotnost, jejíž poutem jest věrnost. ale
i svátost manželství doporučuje se křesťanským manželům. Unde
dicit Apostolus: Visi diligite uxores vestras, sicut et Christus di—
lexit ecclesiam. Proto také dí apoštol: Muži, milujte manželky
své, jako i Kristus miloval církev.
Augustin nazývá tedy manželství svátostí a opět a opět po
jednává o místě tom a to v rozličných spisech. Nemůže tedy
Luther říci, že místo ono četl povrchně a nedbale. Pravít jinde
zase: Dictum est in paradiso: Relinquet homo patrem et matrem

et adhaerebit uxori suae: quod magnum sacramentum dicit Apo
stolus in Christo et in Ecclesia. Řečeno bylo vráji: Opustí člověk
otce i matku a přidrží se manželky své: to nazývá apoštol ve
likou svátostí v Kristu a církvi. Proč zde nevysvětluje Augustin
ono Lutherovo mysterium, proč nedí, že latiníci dopouštějí se
omylu užívajíce slova sacramentum, jelikož Pavel užil slova my
sterium — tajemství, a ne sacramentum — svátost?
Augustin na tisíckrát užívá významu rsacramentum con
nubii, sacramentum nuptiarumc jako hned tam, když dí, že omne
nuptiarum bonum impletum est in ipsis Christi parentibus, proles,
Fides, sacramentum.
Proč neužil zde sleva mysterium?
Pravdu-li mluví Luther, že Svátosti jest toliko spojení Krista
s církví, potom pravdu hlásá Augustin, potom neque illud sacra—
mentum nuptiarum est bonum, zvláště když učí Luther, že jest
to mysterium.

—759—
jinde praví Augustin o těchže slovech Pavlových: Ouod in
Christo et ecclesia est magnum, hoc in singulis quibusque viris
et uxoribus est minimum, sed tamen conjunctionis inseparabile
sacramentum (August de nuptiis). Co v Kristu a církvi jest ve
likým, to v jednotlivých mužích a ženách jest velmi malým, ale
vždy nerozlučnou svátostí manželství.
Proti tvrzení Lutherovu, že toliko spojení Krista s církví jest
svátostí, staví se i grammatika, všimneme li si důkladněji výroku
apoštolova: Dí-li apoštol: Sacramentum hoc megnum est, ego
autem dico in Christo et in ecclesia, o které to svátosti mluví,
která jest veliká v Kristu a církvi? Kristus a církev nemůže býti
velikou svátostí v Kristu a církvi. Tak nikdo nemluví. Nezbývá
proto nic jiného, než že ono slovo sacramentum, svátost, které
nazývá velikým v Kristu a církvi, dlužno vztahovati ku spojení
muže a ženy, 0 kterémžto spojení dříve byla řeč. Apoštol chce
tedy říci, hoc, t. j. ono spojení muže se ženou, magnum est sacra
mentum in Christo et in ecclesia, jest svatým znamením věci přesvaté.
Trvá-li Luther tvrdošíjně na svém výroku, že v oněch slovech
apoštolských nenazývá se manželství svátostí, tou že jest toliko
spojení Krista s církví, tož musí aspoň připustiti, že spojení muže
se ženou jest aspoň znamením onoho svatého spojení Krista
s církví a to z ustanovení božího, poněvadž Bůh sám první lidi
v manželství spojil. Kdyby toho Luther popíral, že to, co jsem
pravil, nevysvítá ze slov apoštolových, jednal by hanebné. jestiť
to vyjádřeno slovy apoštolovými tak zřejmě, že ten, kdo by toho
nevěděl, musil by býti slepý. A přizná-li Luther, že spojení, které
jest znamením věci tolik svaté, uděluje také milost, potom volky
nevolky musíi uznati, že manželství jest svátostí, nebo musí všechny
svátosti zavrhnouti. Vždyť sám hlásá: Signum rei sacrae cum _
promissione gratiae faciunt sacramentum. Znamení věci svaté se
záslibou milosti působí svátost.
Hledejme tedy, zdaž by se nedalo nějak dokázati, že man
želstvím uděluje se milost, což Luther popírá: Nikde nečteme,
praví, že by milost obdržel ten, kdo manželku pojímá. Ale v listu
k Židům čteme: Honorabile conjugium in omnibus et thorus
immaculatus (cap. 12., versus 4.). Manželství buď ve všem po
ctivé a lože neposkvrněné. Lože však by nemohlo býti neposkvr
něným, kdyby manželství postrádalo milosti. A nemá manželství
odjinud, čím by zachovalo lože neposkvrněné, leč že Bůh, jehož
dobrota o to pečuje, aby žádným věcem, které dějí se řádem při
rozeným na ničem potřebném nescházelo, podobně dobrotivě
i o manželství se postaral a milost mu udělil, aby je každý ve
vážnosti měl i spolumanželi svému povinnou věrnost zachoval,
a aby spojením tělesným, kterým by pro nezřízenou žádostivost
poskvrniti se mohl, nejen žádné úhony nevzal, ale ještě se po
vznášel.
Manželství nemělo by lože neposkvrněného, kdyby milost,
jež
uděluje manželům, neobracela v dobro to, co by jinak bylo
hříc 1sle
em.
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O tomtéž pojednává Pavel i jinde a to zřejměji, když totiž
mluví o povinnostech manželčiných. Salvabitur, dí, per íiliorum
generationem (I. ad Timoth 2, 15.). Spasena bude rozením dětí.
Ale zrušíš—lisvátost manželství (t. j. neudílí-li manželství milost),
co bude rození dětí, jímž žena dle slov apoštolových má býti spa
sena, jiného, leč smrt a věčné zavržení? Dít sv. Bernard: Tolle
de ecclesia honnorabile conjugium et thorum immaculatum, nonne
reples earn concubinariis, incestuosis, seminiíluis mollibus, mascu
lorum concubitoribus et omni denique genere immundorum. Od
straň z církve počestné manželství a neposkvrněné lože a naplníš
ji konkubináři, nezdrželivými, zchoulostivělými sebeprzniteli, sou
ložníky mužů 5 muži, krátce, všemi druhy nečistých.
]e-li tedy každé 'mimomanželské plození dítek hříšno a za—
vržení hodno, jak veliká musí býti milost manželství udělovaná,
která týž úkon, jímž bys se jinak poskvrnil a trestu si zasloužil,
nejen očišťuje, že si jím poskvrny nezpůsobíš, ale i posvěcuje. že
si jím dle výroku apoštolova odměny zasluhuješ. A ta milost z ni
čeho jiného nevyplývá, než ze svátosti samým Bohem k tomu
ustanovené, aby sloužila ku rozmnožení a udržení pokolení lid
ského, a aby zároveň byla lékem proti nezřízené žádostivosti.
Co by byl úkon manželský jiného než žádostivost, kdyby
jej Bůh neproměnil v protilék žádostivosti? Milost posvátná pak
proměňuje ho tak v protilék žádostivosti, že ty, kdo nechtějí pro
mrhati otcovského podílu milosti, již Bůh manželství dává, jak -to
učinil marnotratný syn, nejen ochraňuje, aby nepili vody ze studníc
cizích, ale také, aby neopíjeli se ze svých, a střídmé doušky tak
činí zdravými, že přispívají k životu věčnému. [ sám apoštol na
onom místě, kde ze všech sil svých napomíná ku zdrželivosti a
panictví, ctnosti stojící proti manželství a plození dítek, přiznává,
že i manželství jest dar boží, že jest z těch darů, o nichž se praví:
Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est,
descendens a patre luminum (jac. 1, 17.). Všeliké dání výborné
a všeliký dar dokonalý shůry .jest, sstupuje od Otce světel,
u něhož není proměněni, ani stínu změny. Věru, výborný to dar,
za tím účelem udělený, aby ten, kdo ho obdrží, v tom stavu
života setrval, ve kterém by mohl býti spasen, aby nepřišel do
stavu, ve kterém kdyby padl, zahynul byl
Vedle toho napomíná apoštol: Si quis frater uxorem habet
inňdelem et haec consentit habitare cum illo, non dimittet illam.
Et si quae mulier ňdelis habet virum iníidelem et hic consentit
habitare cum illa, non dimittat virum. Sanctiňcatus est enim vir
iníidelis per mulierem ňdelem et sanctiíicata est mulier inňdelis
per virum ňdelem Alioquin enim ňliivestri immundi essent, nunc
autem sancti sunt (I. ad Cor. 7, 12—14). Má li který bratr man
želku nevěřící, a ta svoluje sním bydliti, nepropouštějž jí. Amá-li
která věřící žena muže nevěřícího, a ten svoluje s ní bydleti, ne
propouštějž muže; nebo posvěcen jest muž nevěřící skrze ženu
věřící, a žena nevěřící jest posvěcena skrze muže věřícího; sic
jinak by děti vaše nečisté byly, ale nyní jsou svaté. Zdaž nehlásá
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tu apoštol, že když jeden z manželů přijal křesťanství, svátost
svátostí posvěcuje celý svazek manželský, který celý před tím byl
nečistý. A proč jest manželství po tom světější, než bylo dříve?
Vždyť přece i před tím byl svazek ten muže se ženou manželstvím!
Proto zajisté, že po přijetí křtu jedné strany dostalo se manželství
milosti svátostné, která před křtem, jenž jest dveřmi všech svá
tostí, ku manželství pohanskému přístupu neměla.

Missie z jižního Ruska.
V roce 1907 prosil biskup josef Alois Keszler (diecese Ti
raspol se sídlem v Saratově) pátera provinciála rakouské provincie
redemptoristů o čtyři otce ku konání lidových missií ve své
diecesi počátkem září 1907.
K vůli městu Oděsse měl jeden otec jíti, který by italské a
francouzské řeči byl mocen, poněvadž prý v Oděsse vedle čtyř
tisíců Němců dva tisíce Francouzů a dva tisíce Italů žíti mělo.
Pro tyto missie byli ustanoveni PP.: janauscheck, Weimann, Frac
cheven a Hartmann. V září dal biskup některé pokyny pro missie.
»Moji diecesáni mají missií velice zapotřebí. V krajinávch, do kte
rých otcové budou cestovati, bydlí lid velmi hodný. Skoda však,
že dříve bylo to špatně vedeno. A přes to jsou tam nevěrci mezi
tak zvanými vzdělanci a povýšenci. Bohužel i někteří kněží činí
potíže. Největším zlem, na kteréž celý národ stůně,je nejzanedba
nější domácí vychování dětí. Proto naše mládežje nevzdělaná, ne
poslušná, nestoudná. jiné všeobecné zlo našeho jižního národa je
veliká honba po věcech pozemských; mnozí jdou jen po nich.
Zemské statky jsou nejlepším prostředkem ukojiti požívačnost.
Toto poslední u našeho národa je nejhlubším kořenem jeho mo
rální strasti. Rusko může býti nazváno zemí požívačnosti a hýři
vosti.:
'
Tak mělo vyhlížeti pole, na kterém měli jsme duchovně
pracovati.
Nejdůstojnější biskup dal nám nařízení, abychom v řádovém
rouchu cestovali; toto jest pro duchovní nejlepší ochranou na
cestě. Toto na cestě se nám potvrdilo. jak při prohlížení pasu a
při cle, jakož i na dráze zacházeli s námi úřední orgány velmi
slušně. Ve Varšavě navštívili jsme ony místa, kde náš drahý,
blahoslavený Klement žil a trpěl ve službě Boha. Svatý Benno—
roztomilý kostelíček zvenčí — uvnitř pak je umístěna továrna
na nože. Deset kroků odtud kostel nejsvětější svátosti, kde náš
blahoslavený poslouchal zpověď klášterních panen. Pět minut jest
vzdálen starý, krásný kostel mariánský, kde ještě nyní někdejší
hlavní oltář svatého Bennona se nachází. Vzdálená je kathe
drála s kaplí, kde blahoslavený týdně řečnil členům spolku
literátů.

,_

“Když po 24hodinové jízdě dorazili jsme do Oděssy, očekával
nás hned »superriorc katolického kostela se svými čtyřmi kněžími

a děkan Dobrowolski obce oděsské. Když jsme byli ubytováni,
přišel děkan, aby se s námi dohodl o bitevním plánu. Ale, bědal
on neměl ani představy o lidových missiích; kněží dekanátu ovšem
takové mezi sebou měli; jeho plánem bylo plné tři dny kázati,
více farářů povola'ci a s nimi společně věřící vyzpovídati.

tím nemohli jsme souhlasiti, nechtěli jsme in vanum labo
rare. Učinili jsme sami nyní rozvrh s nejurčitějším vymezením
času, který nám nařízením (2 měsíce) byl dán, tak abychom přece
na každé missii 7—8 dní zdržeti se mohli. Děkan byl spokojen a
ještě příštího dne ze srdce nám děkoval za to, neboť v noci otom
o všem řádně uvažoval.
V Oděsse měli jsme učiniti počátek. Tak ustanovil biskup.
To pak bylo nyní velmi nepříjemné. Týden před tím zvěděli
teprve kněží, že se má konati missie; jednotlivé národnosti měly
jednou za měsíc kázání, při kterém byla příležitost učiniti jim
o tom sdělení. Oznámení nemohlo býti vytištěno, poněvadž nikdo
nevěděl jak a co. My nemohli jsme také nic před tím psáti, po
něvadž čas byl krátký a poněvadž nyní měli jsme jen do Oděssy
přijíti a tam nám teprve cestovní plán byl sdělen. Tak mohli
jsme od této missiejen úplný nezdar očekávati. Přece, díky Bohu,
šlo to lépe, než jsme mohli očekávati.
Tak počali jsme dne 1. září (katolický červen) v sobotu.
V 5 hodin v sobotu je vždy svaté požehnání.
'.i jsme procesím s
»Benedictu5c.
já měl jsem 5 minut dlouhou německou řeč pro Němce,
kteří přišli se žádostí, aby jako apoštolé dobré věci missie'dle
možnosti poznati mohli. Právě tak P. Hartmann francouzsky,
P. Fracchenen italsky. Program vešel ihned ve známost, dle kte
réhož denně byla dvě kázání v každé řeči — tedy v celku denně
šest kázání. V následujících dnech byla německá kázání poměrně
hojně navštěvována, zvláště večer, kdy bylo 3- 4- 500 osob při
tomno; zvlášť mizerná byla návštěva italských a francouzských
služrbníků; byli se svým panstvem na venku, mimo to nebyl čas
pro všechny dobře ustanoven, což ovšem vůbec možno nebylo,
ježto troje kázání ráno i večer byla.
A přece musili jsme Bohu a sv. Klementu děkovati za dobrý
výsledek vzhledem na qualitu výsledku. Přišly ku všem kázáním
zvláště tak zvané lepší vrstvy. Nejlepším příkladem předcházeli
francouzský a italský konsul a italský vicekonsul, kteří při všech
kázáních byli přítomni a svaté svátosti přijali. A mnohých důkazů
milosti boží, které Bohu a missionářům jsou známy, mohou přes
to býti zjeveny, ježto nejsou vázány pečetí.
Když jsem jednoho dne po gratiarum actio šel ku snídani,
pravil mi chlapec asi 14letý: »Velebný, pane, nakrmte mnel:
(svatým přijímáním). Nebyl ještě nikdy u svatého přijímání, ne
navštěvoval žádnou školu a byl v učení v obchodu. Tázal jsem se
ho po znalosti náboženské a shledal jsem, že on v náboženství
dobře vyučován byl, zvláště v příčině zpovědi a přijímání. Vzal
jsem si s ním ještě nějakou hodinu práce a potom mohl jsem
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učiniti dobrému dítěti radost a dovoliti mu, aby směl jíti ku zpo—
vědi a sv. přijímání.
]edna chudá přicházela denně na kázání. Ačkoli byla zaměst—
nána v t0várně, přece udělala si celý týden prázdno, aby missiím
zcela mohla se oddati. Tu přišla ji při kázání jako blesk z jasného
nebe myšlenka: »Ty musíš nechati své dítě pokřtíti.: Před třinácti
lety našla totiž novorozené dítě, které někdo na silnici odložil,
vzala ho k sobě a vychovala. Nikdo neměl tušení, čí to dítě je.
]í pak nikdy nenapadlo, aby ho nechala pokřtíti. — Do školy
dítě nikdy nechodilo, poněvadž paní byla chudá, navštěvování
pak školy v Rusku musí se platiti. V náboženství pak matka
sama ho učila. Dítě modlilo se rádo. Nyní v čas missií bylo dítě
pod podmínkou (sub conditione) pokřtěno, a nyní německým
knězem k zpovědi a přijímání připraveno. Po kázání 0 božství
církve přišel lepší letitý pán ke zpovědnici, sám otevřel dveře,
poklekl a prosil: »Požehnejte mi; nyní jsem zase klidný v srdci

po dlouhém pochybováníx
Přišla mladá paní a prosila za rozmluvu. Vysvětlovala, že
po více let nebyla u zp0vědi. její muž je úplným nevěrcem a po
dobně i její okolí, tak pochybovala o pravdivosti víry. Missiemi
pak přišla opět k. poznání pravé víry; jen jedno rozjímání chtěla
si dříve ještě povoliti, potom šla zkroušeně opět jako upřímná a
horlivá katolička k svatým svátostem.
Lépe situovaný pán (úředník) vysvětloval: >Před osmi dny
pojal jsem úmysl vystoupiti z církve katolické. Nyní ale poznávám
velikost mého přečinu a štěstí býti katolíkem. Bohu díky, že jste
přišli.: Conciones 33 — Communicantes 800.
Ku konci byl posvěcen velmi krásný kříž a tím originelní
missie tak skončeny, jak začaly: bez konečného kázání.
Nyní měla býti nastoupena cesta do kolonií, t. j. do ven—
kovských obcí. 0 3. hodině byla v Oděsse závěrečná pobožnost
s křížovdu cestou. O 5. hodině byly zde příležitosti, které nás
měly odvésti. P. Fracchenen měl úlohu pořádati kněžím dekanátu
v Elsasz dopolední exercicie. Ostatní tři jeli do Kleinliebenthalu.
Cestování bylo obyčejně velmi obtížné; vzdálenosti od jedné
kolonie ke druhé pravidelně vykonávány byly vozy; tyto vozy však
nebyly ani dost málo pohodlné. Obyčejně jezdívali jsme čtyři až
šest hodin.
jelikož po dva'měsíce nepršelo, bylo hrozně, až i půl stře—
více vysoko prachu na ulicích, tak že jsme obyčejně jako komi
níci černí do následující kolonie dorazili K tomu dostalo se nám
ještě pěkného nadělení, že nás z každé kolonie 40 až 50, někdy
70 až 80 mladíků koňmo jako čestný průvod doprovázelo, a půl
hodiny před nejbližší stanicí nám opět koňmo vstříc přijelo asi
tolik »hochůc, kteří s obou stran špalír tvoříce, ještě více prach
rozvířili.

Trvání missií bylo skoro všude totéž; počátkem každého
kázání byly kostely tak silně navštěvovány, pokud jejich prostora
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dovolovala. Kdo nemusil, doma nezůstal. Při tom panovala nej—
napjatější pozornostl zvláště pokud se mužů týkalo.
Obyvatelé této kolonie nejsou pouze Němci, potomci oněch
vystěhovalců, které Kateřina II. přivolala, aby stepní zemí vzdělá
vali a zároveň lenivé Rusy svým příkladem měli pracovití Němci
naváděti, aby sami pracovali lépe a hospodařili.
Pobožnost končila pravidelně křížovou cestou, kteráž ubírala
se vsí, bez čehož nechtěli lidé zůstati. Když jednou v ]osefstalu
na to se myslilo, průvod kolem kostela pouze vésti, tu se skoro
lid proto pohoršíl. Při těchto procesích udržován byl vzorný po—
řádek. Napřed kráčely děti, potom mládenci, panny, muži, ženy,
a sice všichni v pravém slova smyslu »husím pochodemc, jeden
za druhým v jediné řadě kolem kříže a kněžstva, tak že celé
procesí tvořilo jeden jdoucí dlouhý špalír.

Podávání sv. hostie & nákaza.
V naší hypermoderní a přeučené době plíží se modernismus
už dokonce i do svatyně, útočí na podávání svaté hostie, jak to
církev zavedla.
'
Některé takové »zbožné dušea rozhorleně si stěžují, že prý
kněz při rozdílení sv. hostií dotýká se jazyků nebo rtů kommuni
kantů a tak prý přenáší s těchto na jiné bacilly nakažlivé nemoci
velice snadno.
Ovšem že církev katolická odstranila sv. přijímání pod způ
sobou vína mezi jiným i z toho důvodu, že mnozí křesťané oškli
vili si píti z téže nádoby s jinými. Ale když někdo chce přijímati
a neotevře řádně ústa, anebo v nervosním spěchu hned po přijetí
sv. hostie hlavu zpět chce stáhnouti, nelze se vyvarovati tomu,
aby prsty kněze nedotkly se vůbec rtů neb jazyka kommuni—
kantů. Kněz nesmí dbáti ohledů hygienických zde, kde by jistě
sv. hostie padla na zemi a byla zneuctěna, když by upejpavě,
s přehnanou opatrností docela dole uchopil sv. hostii a nechal ji
zcela malinko nahoře rty uchopiti osobě přijímající, která jest
nervosní.
Uda před svatou svátostí stojí výše než upey'pavost,přemrštěná
opatrnost, plynoucí z pošetilé ohleduplnostz'.
Ovšem zavedeno to tak, že dle předpisu církve kněz nosí
kolem ciboria látku čistou, aby si osušil prsty čas od času,
když by se mimovolně dotkl právě jazyka nebo rtů kommu
nikanta.
Tímto způsobem předejde se námitkám mnohých lidí s je
jich moderními ideami, odstraněna jest příčina jejich převeliké
bázně před bacilly, tak že pak nemají výmluvy, proč se Vyhýbati
přijímání těla Páně.
yor. Pravda.
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Jeden & půl millionu sebevražd.
Na místě úvodu k bilanci XIX. věku uvádím dvě přehledné
tabulky 0 sebevraždách XIX. století, jak je P. Krose sestavil ve
svém statistickém díle »Der Selbstmord im XIX. Jahrhundertc.
Kněz musí míti spolehlivý přehled o tomto nad míru smut
ném zjevu. Nepopíratelné faktum jest, že sebevražda se absolutně
i relativně množí.
To dosvědčují tyto následující tabulky:
Sebevraždy \! XIX. stoleti.

A) Absolutní čísla.
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At přiznáme, že statistika dříve nebyla přesná, že sebevraždy
nečítali tak jako nyni, přece jde na jevo fakt, že co je čítáme,
čítáme je od desítiletí do desítiletí vždy víc a více.
Totéž poučení jde na jevo, když čítáme relativně, to jest
kolik jich připadlo na 1 million v těchže říších.
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Z počtu sebevražd úředně na 1 a půl millionu zjištěných
připadá na Evropu 1 a třetina millionu.
Země katolické a okresy katolické zaujímají pravidelně číslici
nižší sebevraždy. jest to čestné místo při tomto smutném zjevu.
Co praví o XX. století a jeho prognose, stojí za přečtení.
Půl druhého millionu, to nejsou ještě všechny sebevraždy!
»Die Gesamtzahl der amtlich konstatierten Selbstmorde

wáhrend des 19. jahrhunderts betrágt nach unsern Zusammen
stellungen im zweiten bis vierten Kapitelrund 11/2Millionen Fálle,
wovon mehr als 1,300000 allein auf Europa kommen. Viele
Staaten sind in dieser Aufstellung nur fůr einen kleinen Teil des
]ahrhunderts vertreten. Russiand, wo in den drei letzten Jahr
zehnten uber 70.000 Selbstmordí'álle gezíihlt wurden, ist in den
sieben ersten jahrzehnten gar nicht berůcksichtigt. Bei F rankreich
fehlen die Angaben fůr das erste Viertel des Jahrhunderts, bei
Belgien und Danemark fůr das erste Drittel, bei England fůr die
erste Hálfte des Jahrhunderts, bei Sachsen fůr die drei ersten
]ahrzehnte und fast bei allen Staaten die beiden ersten ]ahrzehnte.
Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass wir die fůr
Europa angesetzte Zahl von rund 11/3 Millionen Selbstmorden
ganz bedeutend erhóhen můssen, wenn wir annáhernd die wirk
liche Zahl der in Europa im letzten jahrhundert verůbten Selbst
morde bestimmen wollen. Sie wird auf 11/2 bis 2 Millionen zu
veranschlagen sein. Das ist eine Grauen erregende Menge. Mann
kann nur mit Schrecken daran denken, welche Zahlen sich erst
im Verlaufe des 20. ]ahrhunderts ergeben můssen, selbst wenn
jetzt ein Stillstand in der bisher unauihaltsamen Vermehrung der
Selbstmorde eintreten und die Zahl sich nur auf der Hohe halten
wiirde, die sie in den letzten Jahrzehnten erreichthat. Im letzten
]ahrzehnt záhlte man in Europa durchschnittlich ungefáhr 40.000
Fálle. Das wůrde in 25 jahreu schon 1 Million ausmachen, ganz
abgesehen von der mit dem Anwachsen der Bevólkerung natur
gemáss erfolgenden Zunahme der absoluten Zahl. Aber ist ein
Stillstand in der Zunahme der Selbstmorde wahrscheinlich? Nach
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den bisherigen Erfahrungen gewiss nicht. Von der Durschnittszahl
von 40.000 F “allenim letzten ]ahrzehnt kamen uber 20000 allein
auf Deutschland und Frankreicb. Wie, wenn im Sůden und Osten
Europas, wo die Selbstmordneigung bisher noch Wenig Fuss ge
fasst hat, allmáhlich auch ein Umschwung eintreten und der
Selbstmord eine áhnliche Verbreitung ňnden sollte wie in jenen
beiden Hauptherden der Selbstmordsuchtř Ein Ansatz dazu ist
bei Italien im Sůden und bei Ungarn im Osten unverkennbar.
Was weiter kommen wird, muss die Zukunft lehren.:
Tedy pro XX. století kultury, nenastane-li v zásadách život
ních změna, pak třeba odhadovati počet obětí kulturnímu mo
lochu přinesených na 1 million v prvním čtvrtstoletí. Jaká nastává
práce poučování a zachraňování. Uvádí se samovraždy ve spojení
se sociálními poměry. Poměry sociální nesou část viny, ale do
znati třeba, že se značně zlepšily pomocí zákonodárství, nicméně
stoupá číslice sebevražd.
Někteří chtějí to vyrovnati popíráním svobodné vůle, což
všichni vážní badatelé odhodili. Zde jest makavý důkaz vnitřního
rozvratu pomocí zásad životních. Volná myšlenka — volná.smrt.
Vysoce poučná jest stupnice států ohledně sebevražd.
Hansa

.

Durynsko

.
.

Brunšvicko
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druhým polem je Spanělsko .
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. 19 » »

Irsko

.

.

.

Rusko

.

.

.“ 32

29

»

» »
»

>

»

»
v'Ve

»

»

Nechť si upírají liberální statistikové cokoliv, nemohou upříti,
že kraje víře zachované mají nejmenší číslo sebevražd. To do
znává i Masaryk, že katolík obstojí v bouři pevněji.
L+.

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle XX. po sv. Duchu.
O nesmrtelnosti duše lídské.
»Syn jeho počínal umíratix Jan 4, 47.

(Při smrti člověka neumírá duše.) V Kafarnaum

na

břehu je

zera Genezaretského rozhostil se v domě úředníka královského
smutek veliký. Leží tam na smrt nemocen mladík a po lidsku
smýšleno pomoci mu nelze. Prudká zimnice lomcuje tělem jeho,
každým okamžikem očekávají smrt. Nejmilejší v Pánu, kdyby
nám možno bylo, abychom v této chvíli jedním pohledem pře
hlédli celou zemi a spatřili všecky lidi, co jich žije pod sluncem,
kdybychom najednou jako v zrcadle spatřili všecka obydlí lidská
a pozorovati mohli, co se tam děje, tu bychom viděli mnoho po
dobných obrazů, jaký nám krátkými slovy maluje evangelium
v domě úřadníka kafarnaumskébo.
»Syn jeho počínal umírati,a praví evangelista a já, moji nej
milejší, ačkoli nejsem vševědoucí, dovoluji si přece tvrditi, že za
tu chvíli, co k vám mluvím, pravím, za tuto chvíli zemřelo na
zemi nejméně jeden tisíc lidí. — Je dokázáno, že průměrně
umírá na celé zemi v každé sekundě 30 lidí, v každé minutě
2000 lidí a v každé hodině aspoň 120.000 lidí. Tedy každým
okamžikem naplňuje se na někom z lidí slovo sv. evangelisty: vpo
čínal umíratic. Víte, nejmilejší, co znamená to slovo »počíná umí
ratiPc Ba že to víte a věříte, nebot rozum i víra vám to hlásá, že
ten, kdo umírati počíná, nepřestává živ býti, rozum i víra nám
to praví, že smrtí nekončí se život náš, nýbrž že se končí jenom
první a poměrně menší částka života našeho.
K životu věčnému, nekonečnému stvořena jest duše lidská
a život náš vezdejší, byť by i sebe déle trval, jest přece jen pře
dehra, průpravna a jako předsíň toho pravého, poněvadž neko
nečného života, k němuž stvořil a povolal nás Stvořitel náš vše
mohoucí. Ano, nejmilejší vPánu, duše naše k obrazu božímu stvo
řená neumírá s tělem, nehyne s pozemskou schránkou svojí, nebot
jest nesmrtelná. O tom, že duše naše nesmrtelná jest, chci kvám
nejmilejší, dnes mluviti.
Rádce duchovní.
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Zdá se vám to, nejmilejší, snad podivno, že dokazovati vám
chci něco, co každý beztoho ví, jako každý ví, že sníh je bílý a
studený a oheň že je jasný a palčivý. Ale, nejmilejší, v Pánu, za
našeho času přivedlo to prázdné rozumářství lidskéjiž tak daleko,
že nejeden zbrklý člověk upírá všecko vesměs, čemu učí nás víra
sv. křesťanská, a upírá dokonce, že duše lidská nesmrtelna jest.
Za času našeho již netoliko leckterý surovec ale i mladý po
touchlý mudrák vydává člověka za jakési zušlechtilé zvíře a upírá
mu nesmrtelnosti duše. Bohaprázdné, nelidské a sprosté učení
toto zavrhuje stejně nezkalený rozum náš jakoiZjevení boží učíce
nás pravdě svaté a nezvratné.

Duše lidská je nesmrtelná.

Pojednání.
I.

(1. Nesmrtelnost duše dokazuje rozum náš: 1. ze všeobecné víry.) Pfa

vím tedy nejprve, že nesmrtelnost duše naší nám hlásá a doka
zuje nezkalený, zdravý, myslící rozum náš. již starý pohanský
mudřec a řečník Cicero pravil, »že jsou-li všickni národové o ně—
které věci jednoho přesvědčení, že toto přesvědčení je pravdou,

poněvadž; je to mluvou přírody:. Ano, nejmilejší, rozum náš nám
praví, že o čem všickni národové všech věků a zemí odjakživa
jednosvorně přesvědčeni byli a jsou, to že ie pravda. Nuže, nej
milejší, jest najisto dokázáno, že o žádné věci nebylo od jakživa
mezi všemi národy všech věků a zemí přesvědčení jistější a svor
nější nežli o těch dvou pravdách: předně, že jest nad námi nej
vyšší bytost, kterou Bohem nazýváme, a za druhé, že duše lidská
jest nesmrtelná. Že duše neumírá zároveň s tělem, to věřilivšickni
pohané, asice vzdělaní i nevzdělaní, důkazem toho jsou nám roz
manité ty obřady a oběti, jež za zemřelé konali, důkazem toho
jest ta úcta, kterou jim vzdávali.
Zmiňuji se zde pouze o starých Egypťanech, kteří s největší
péčí a nákladem stavěli zemřelým pověstné pyramidy, v nichž až
podnes nalézají se mumie, těla lidská pečlivě uschovaná a nabal
samovaná, jimž tolik péče věnovali proto, poněvadž věřili,že duše
pokoje nemá, dokud tělo uctivě pohřbeno nebylo. Rovněž dozví
dáme se o pohanských našich předcích, že věřili, že duše nemá
pokoje, dokud tělo pohřbeno není. z čehož poznáváme, že Egyp
ťané istaří Cechové věřili, že duše neumírá zároveň s tělem.
O víře v nesmrtelnost duše mezi pohanskými národy svědčí nám
rovněz' rozličné ty jejich báje o putování a stěhování se duše po
smrti těla, víru tu dosvědčuje i to, že stínům zemřelých vykazo
vali na onom světě zvláštní obydlí, jako na př. nazývali Řekové
a Římané obydlí spravedlivých na onom světě Elysium, obydlí
zlých pak Hades nebo Tartarus.
Ačkoli rozliční národové pohanští do pověr a bájek nejpo
divnějších zabředli, byli přece všickni o nesmrtelnosti duše pře
svědčeni, Řekové i Rímané vysoce vzdělaní, Egypťané, Peršané,
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Indové i Číňané a mudrcové i básníci jejich zanechali nám nej
krásnější myšlenky a bohatýrské zpěvy o nesmrtelnosti duše lid
ské. Než podivno, nejmilejší, i pohané žijící v stavu polodivokém
při vší své surovosti a nevzdělanosti víru tu měli a mají. Když
byla druhdy odkryta Amerika, nalezeni tak divocí národové. kteří
v žádném spojení se vzdělaným starým světem, Evropou, Asii a
Afrikou nebyli, a hle, i oni v nesmrtelnost duše věřili, byť by si
budoucnost její i sebe podivněji a báječněji představovali, a až
podnes nebyl nalezen na světě ani jediný sebe surovější a divo—
čejší národ, který by v nesmrtelnost duše nevěřil. Hle, nejmilejší, ta
kové svědectví je zajisté závažné a důležité. Zdravý rožum nám
zajisté praví, že o čem odjakživa všickni lidé přesvědčeni byli, to že
pravdou býti musí, nebo to je hlas boží ozývající se v srdci lidském.
(2, z vlastností duše,) Rozum náš hlásá nám nesmrtelnost duše
naší dále z jejích vlastností. Pozorujemeli duši lidskou, tento ne
pochopitelný obraz boží, tu poznáváme v ní vlohy a schopnosti
nejkrásnější, které podivením nás naplňují. Člověk má v sobě
neukojitelnou touhu po vědění a vrozenou schopností svou může
dojíti vysokého stupně moudrosti, zpytuje hvězdy na obloze a
pohyb jejich i vnitřnosti země, zpytuje přírodu i zákony, jimiž
řízena jest. Než člověk poznává, že byť by i měl sebe větší mou
drost a znal sebe více věcí, přece ještě neskončeuě více věcí zbývá,
kterým žádný člověkneporozumí a již starý mudřec Sokrates pravil
na konci života svého: »Vím pouze toto jediné: Ze nic nevím.
Člověk má nejkrásnější vlohy a schopnosti a tyto vlohy,
tyto schopnosti měl by mu Stvořitel dáti pouze pro tu krátkou píď
času, co žije na zemi? I v každém novorozeňátku vlohy ty a
schopnosti v zárodku spočívají — hle, ono umírá po několika ho
dinách, ani sobě nebylo vědomo těchto předností svých K čemu
by plýtval Stvořitel dary těmi, kdyby duše lidská nesmrtelná ne
byla? Ba nejmilejší, ona jest nesmrtelná, to nám dokazují vzne
šené vlohy a schopnosti její a rozum náš praví nám, že vlohy
ty vyvinou se a rozkvetou úplně na onom světě a jestliže zde
rozum náš mnohým věcem nerozumí, jestliže zde zejména Boha
Všemohoucího poznáváme jako v obraze jen avpodobenství, tam
ho poznáme tváří v tvář.
(3. z přirozené naší touhy po blaženosti.) Pozorujme,

nejmilejší,

dále zvláštní ten pud, zvláštní tu touhu'duši naší vrozenou, že
my všickni, ať jsme kdo jsme, žádáme si býti šťastnými a blaže
nými. —- Kdo dal nám do duše pud ten po blaženosti? —
Dal nám jej Stvořitel. A proč nám jej dal? Měl při tom zajisté
ten úmysl, aby pud ten byl ukojen, aby touha ta byla naplněna,
t. j. chtěl, aby člověk nejenom v duši své měl touhu po blaže—
nosti, nýbrž aby jednou blaženosti skutečně došel.
Avšak, nejmilejší, patřte a pozorujte lidi na zemi a seznáte,
že blaženosti pravé žádný člověk na světě nedochází a že pravdu
měl ten starý mudřec řecký an zvolal: Nikdo před smrtí blaže
ným není. Dějepis i přítomnost a vlastní zkušenost naše nám to

\
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dokazuje, že člověk na světě málo blažených dnů má a že přeje-li
mu štěstí dnes, zítra ho snad stihne nějaká rána.
Ano, blaženosti pravé na světě nemáme, nebo co nám to
platno jsme-li zdrávi, vědouce při tom, že zdraví to jednou přece
ztratíme, co platno, jsme-li bohatí. víme-li, že obohatství to při
jíti můžeme a že konečně je budeme muset opustiti. Nejsme na
světě nikdy blaženi, poněvadž blaženost pravá jest jenom ta, která je
stálá, trvalá, kterounám nikdo nevezme. Po takové stálé, trvalé blaže
nosti touží srdce naše, Bůh nám vštípil do srdce touhu tu. Kdyby
ale duše naše nesmrtelnou nebyla, zůstala by touha ta nevy
plněna, aproč bv nám jí byl medle Bůh dal, kterak by obstála
dobrota boží? Či by nebyl Bůh ukrutným an by nám byl dal
do srdce touhu po blaženosti ale spolu nám byl řekl, že blaženi
nikdy nebudeme? Odstup myšlenka taková rouhavá. Ku blaže
nosti stvořen jest člověk a poněvadž blaženosti pravé zde na světě
není, musí duše naše býti nesmrtelna, aby došla jí na onom světě,
proto věříme v život věčný, kde smrti nebude více ani kvílení
ani křiku ani bolesti a kde setře Bůh všelikou slzu s očí našich.
(4. z boží svatosti.) Ještě zřejměji poznává rozum náš nesmrtel
nOSt duše naší ze svatosti & spravedlnosti boží. Bůh jest nejvýš
svatý, t. j. chce a miluje dobré, t. j. ctnost, a nenávidí zlé, t. j.
hřích. Dal nám rozum a rozumem tím poznáváme co dobré jest a
co zlé, a abychom ještě lépe to poznali, dal nám svoje Svatá při
kázání, v kterých zcela určitě uvádí, co činiti a čeho se varovati
máme. Člň dobré, varuj se zlého, toť krátký obsah všech přiká
kázání božích. A tu zajisté můžeme a smíme se tázati, proč máme
činiti dobré a varovati se zlého, vždyť ke všemu musíme míti
přece nějakou příčinu rozumnou. Kdyby duše naše nebyla ne
smrtelná, kdyby zahynula zároveň s tělem, co by nás mělo na
bádati k ctnosti, co by nás mělo odstrašovati od hříchu? Proč a
nač by měl člověk milovati ctnost? Ci není ctnost obtížna, na
máhava, či nemusí člověk ctnostný nezřídka se zapírati, přemá
hati a bojovati? A proč a nač by měl člověk utíkati nepravosti,
která mu lahodí a mnohých výhod dává? Vždyť i prosté poře—
kadlo dí, že ani slepice nadarmo nehrabe.
Nuže a kdyby duše naše nesmrtelná nebyla, tu by žádal
od nás Bůh, abychom nadarmo bojovali proti hříchu, nadarmo
snášeli obtíže, jakých život ctnostný vyžaduje? Je to možno, nej—
milejší, Ba že není! Duše naše je nesmrtelná, to poznáváme ze
svatosti boží, která nám ukládá mnohé obtíže a boje za ctnost,
tyto boje a obtíže musí vésti k vítězství a vítězství musí vésti
k odměně. Zde ale na světě odměny té není. Či to nevíte, nejmi
lejší, kterak nejeden člověk ctnostný, jenž pokušení přemáhá, ná—
ruživosti své potlačuje a ctnost svatou nade vše miluje, za to vše
od světa tohoto prašpatně odměněn bývá? Kdyby duše naše ne
byla nesmrtelná, tu by zcela nutně musila ctnost docházeti od
měny své a nepravost trestu svého již zde na zemi, jinými slovy,
musili by lidé ctnostní již zde na zemi býti všickni šťastní a lidé
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hříšní již zde všickni neštastni, tak to nutně vyžaduje pojem, jejž
máme o spravedlnosti boží.
(5. z boží spravedlnosti.)Než o tom

nemusím vám, nejmilejší,

zajisté mnoho mluviti, vždyť to víme všickni, jak malounko bývá
na světě pravá ctnost poznána, uznána a odměněna. Jakého pro
následování, jakých pomluv a utrhačství musí nejednou zkoušeti,
jakých trpkých slzí prolévatí, ba nejednou bývá ctnost až do
hrobu kladena jsouc nezaviněnou a nespravedlivou hanbou po
kryta. A naopak víme, že nejednou bývá na světě nepravost ctěna,
vyvyšována, víme, kterak oplývá v rozkoší & bohatství, kterak se
posmívá ctnosti. Nejmilejší, byl by Bůh spravedlivý, kdyby
to navždy trpěl, aby ctn05t tak bídně, nepravost pak tak slavně
končila? Ne a ne, tak volá nám svědomí našeirozum náš! Ctnost
musí jednou uctěna, uznána a odměněna býti, nepravost musí
jednou odkryta, zahanbena, zavržena .a potrestána býti. A po
něvadž se to neděje na světě, musí duše lidská nesmrtelna býti,
musí býti ještě jiný živm, kde Bůh spravedlivý všecky ty nespra—
vedlnosti ž.v0ta tohoto vyplní a vyrovná, kde ctnost odmění a
hřích potrestá.
Ano, nejmilejší, nesmrtelna je duše naše, to nám dokazuje
rozum náš i srdce naše i svědomí naše, to nám hlásá přesvědčení
všech národů, to poznáváme z vloh aschupností duše našíizvlast
ností božích, zejména ze svatosti a spravedlnosti boží. jenom
zvrhlý rozum a falešné mudráctví upírají nesmrtelnosti duše naší,
rozum,zdravý a moudrost pravá ji však drží a o ní přesvědčeny
jsou. Uplnou jistotu o nesmrtelnosti duše lidské máme však:
II.
(Zjevení boží to dokazuje: 1. v Pisrně sv. Starého Zákona.) Ze Zje

vení božího. ]ako všecka učení, o nichž rozum náš sice mnoho
důvodů, ale žádné jistoty nemá, tak i učení o nesmrtelnosti duše
naší úplně jasným, zřetelným a neklamným nám se stává ze Zje—
vení božího, Písma sv. Starého i Nového Zákona. Tak dí kniha
Moudrosti (II. 23.): »Bůh zajisté stvořil člověka neporušitelného.,
t. j. nesmrtelného a v knize Ecclesiastes čteme: »Navrátí se prach
do země své, odkud byl, a duch navrátí se k Bohu, kterýž jej dal.:
Již tato dvě místa dokazují nám, s jakou jistotou v Zákoně Sta
rém víra o nesmrtelnosti duše lidské panovala. A že i ctihodní
patriarchové zjevením božím osvícení učení to věřili, o tom nej—
krásnější Svědectví jim vydal sv. Pavel.
(2. v evangeliu Kristus Pán Saduceům.) Byla sice V národu

Ži

dovském jistá sekta, která nesmrtelnost duše upírati chtěla, byli
to Saduceové, lidé smyslní, labužničtí břichopáskové, kteří jen
světa požívati a hýřiti chtěli a v tom největší blaženost nalézali,
avšak poslyšme, kterak Kristus Pán mudráky ty jednou odbyl,
slyšme vůbec, kterak Spasitel náš v Zákoně Novém o nesmrtel
nosti duše lidské mluví a nám ji najisto dokazuje. Když Sadu
ceové úlisně a posměšně se ho jednou otázali, komu bude při
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vzkříšení patřiti žena, která zde na zemi sedmi mužům po sobě
zasnoubena byla, tu odvětil Pán: »Bloudíte neznajíce písem ani
moci boží; při vzkříšení zajisté ani se nebudou ženiti ani vdá
vati; ale budou jako andělé boží vnebi. Ovzkříšenípakzmrtvých
zdaliž jste nečtli, co jest povědíno od Boha, kterýž dí vám: ]át
jsem Bůh Abrahamův a Bůh Isákův a Bůh ]akobůvř Nenít Bůh
mrtvých, ale živých—x Těmito slovy hlásá Spasitel potměšilým
Saduceům nesmrtelnost duše zřejmě, an nazývá Boha Bohem pa—
triarchů Abrahama, lsáka a Jakuba, ale žádný se nemůže nazý—
vati pánem něčeho, co zahynulo a pošlo a čeho více není, když
tedy Bůh nazývá se Bohem Abrahamovým, Isákovým a jakubo—
vým, nevyhnutelně z toho jde, že arciotcové ti žijí, byt i tělesně
byli zemřeli.
(3. při vzkříšeníLazara,) Než zřejměji ještě učil Kristus Pán ne

smrtelnosti duše naší při vzkříšení Lazara v Betánii. Když Marta
oplakávala bratra svého zemřelého,pravil ]ežíš: »já jsem vzkříšení
a život: kdo věří ve mne, byť i umřel, živ bude, a každý, kdo
jest živ a věří ve mne, neumře na věky.< Co mohl říci Pán ještě
více, aby nás o nesmrtelnosti duše naší přesvědčil!
(4. při zaslíbeních) A řekl-li jindy >Kdo jí mé tělo apije mou
krev, živ bude na věky: a opět jinde: »Nebojte se těch, kdož
tělo zabijí, duše ale zabiti nemohouc, poznáváme ze slov těch, jak
zřetelně a určitě Kristus Pán o nesmrtelnosti duše naší nás pře
svědčuje. A co říci mám o těch zaslíbeních, která Spasitel vsvém
sv. evangeliu nám činí. Víme to, jaké věci doporoučí nám Pán
v známém onom osmeru blahoslavenství; jsou to ponejvíce věci,
které se světu tomuto nelíbí, nebo tam čteme: »blahoslaveni chudí
duchem, blahoslavení tiší a pokojní, blahoslavení lkající, blaho
slavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnostc. Tarn čteme dále:
»milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vám ubližují, mo
dlete se za ty, kteří vás pronásledují-, a proč to všechno žádá
od nás Kristus Pán? Či by to měl žádati zadarmo, či přišel Syn
boží na svět proto, aby nám jenom uložil samá těžká přikázání
a nám život náš beztoho málo utěšený ještě více obtížnějším učinil?
(5. kde mluví o nebi.) Nikoli, nejmilejší! ]ežíš Kristus nás učí,

že duše naše nesmrtelná jest, a slibuje tomu, kdož přikázání jeho
věrně a svědomitě plniti bude, život věčný. Ano. život věčný,
totě zaslíbení, jež dal nám a zjistil Spasitel náš. »Kdo by ztratil
život svůj pro mne, nalezneť jej,: tak mluví Pán. »V domě otce
mého jsou příbytkové mnozí a jdu připravit vám stánek a pak
přijdu a vezmu vás,_abyste i vy byli, kde já jsem.: »Spravedliví,<
tak slibuje Ježíš Kristus, »stkvíti se budou jako slunce a budou
jako andělové.c Jaká to zaslíbení, jaké to naděje! Či by mohl
ještě někdo pocbybovati o nesmrtelnosti duše naší?
Vyčerpati všechna sv. Písma, která o nesmrtelné duši naší
mluví, není ani možno, poněvadž celé Písmo sv. jest důkazem naší
nesmrtelné duše. Z toho základního článku jde základní povin
nost spasiti duši svou. Missionární píseň, kterou tak rád náš lid
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zpívá, praví: Pomni, že jen jednu duši máš, jestli duši ztratíš,
vše ztraceno máš.
jen člověk, jenž hrozí se zodpovědnosti duše své, kloní se
ku popírání nesmrtelnosti její. Marné to snažení Mluv co mluv: ne
změníš duši svou. ]ednáš-li jako bys duši měl smrtelnou, snižuješ
nejen důstojnost svou lidskou, ale i rozum svůj, který ji uznává,
hlásá zřejmě: Nesmrtelná duše toť jest pole spravedlnosti boží vy
rovnavací. Bůh sbovívavý že jest věčný a duše nesmrtelná příliš
mnoho času má. aby vzala spravedlnost, ale my nemáme zde
v těle mnoho času, abychom pokání činili. Dokud duše v těle,
služ Pánu svému, abys mohl vzíti věčnou, nehynoucí odplatu pro
duši nesmrtelnou. Amen.
;“ Fr. Ebert.

Neděle XX. po sv. Duchu.
_ Proč dopouští Bůh pronásledování na církev.
»Nebud'te neopatrní, ale rozumějící,
která jest vů'e boží.: Eíes. 5. 16.

Za zvláštních okolností psal sv. Pavel list k Efesským, jehož
část jsme dnes slyšeli. Sám byl pro hlásání evangelia v žaláři
v Římě okovy spoután, aniž věděl, jak se věc s ním ukončí; vě
řící byli od židů nenávidění, pohané od židů štváni proti křesťa—
nům, že jsou nepřáteli bohů a státu, pohané pak proto stíhali a
pronásledovali věřící křesťany; nemravnost a bezbožnost panovaly
ve městě a celém okolí; prostopášnictví, modloslužba, pověry po
hanské, to vše bylo příčinou, že sv. Pavel napsal, že dnové zlí
jsou. K tomu ještě ukrutný císař Nero návodem židovky-man—
želky své dopouštěl se na křestanech největších ukrutností. Listem
svým chtěl sv. Pavel věřící povzbuditi a vzmužiti. Nepomíná je
k opatrnosti, aby moudře si počínali a vykupovali čas svého ži
vota dobrými skutky a opatrně hledali jen a rozuměli, která jest
vůle boží; v té aby stáli sjednocení, vzájemně se podporovali
v nehodách, jež Bůh dopouští na církev, aby dobří jako věrní vy
znavači Kristovi se osvědčili a jednou za to došli odměny nehynoucí.
Zlé časy byly tehdy, zlé jsou i za našich dnů a byly
v každém století, dle toho, jak bděli křesťané, jak rozumně si
vedli, nenechali-li pšenici přerůsti koukolem. I za našich dnů vlci
draví rozhánějí stádce Kristovo, působí divý zmatek a rdousí pře
mnohé připravujíce o víru, o mrav, 0 pokoj na zemi, 0 pokoj
věčný za hrobem. Nebudme neopatrní, ale rozumějme, která jest
vůle boží. Mnohý táže se v divém zmatku, proč vlastně Bůh ne
zabrání pronásledování věřících a církve Kristovy? Odpovědí na
to budiž dnešní úvaha.

Pojednání:
Pán Ježíš přišel na svět, aby hledal a spasil, co bylo zahy
nulo; aby žádný, kdo uvěří v něho a chopí se nabízených pro—
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středků, nezahynul, ale život měl věčný. Přišel vyrvat kořist peklu,
zachránit duše, jež touží po pravdě a spáse. Sám jsa cestou,
pravdou a životem, ukázal cestu k spokojenosti na zemi a blaže
nosti nevýslovné na nebi, oznámil pravdu, odkryl ďábelský klam
a naučil, v čem záleží pravý život křesťana, jaký život bude
naším údělem po smrti. Rozséval pšenici, pravdu nebeskou, aby
vydala úrodu mnohonásobnou, aby dobří lidé oslavovali Boha,
milovali sebe vespolek pro Boha a jednou přivedeni byli do
stodoly nebeské a došli odplaty nekonečné. Pravil však Pán ježíš,
že i nepřítel ďábel bude rozsévati koukol, aby odnimal kořist
nebi a činil vykoupení lidstva marným, že bude rozsévati, když
lidé spějí a jsou neopatrnými a nebdí, kdy snadno dají se vlá
kati do řad nepřátel Boha a ježíše Krista.
Pán Ježíš pravil: )]á jsem světlo světa,—: ale mnozí milují

mohli žíti dle tělesných žádostí; pravil, že cesta k nebi je úzkou,
trnitou, cestou sebezapření, a proto méně lidí bude kráčeti po
ní než po cestě, jež vede k zavržení věčnému, cestě široké, volné,
veselé, bez utrpení; království božího že si musíme násilím, hor
livým životem křesťanským vydobýti ; že Bůh nechce míti otroků,
kteří by nuceně jemu sloužili, ale milovaných dítek, jež by mu
sloužily s láskou, ochotou a nadšením; pravil dále, že k hostině
nebeské, ku pravdě sv. evangelia a požívání nejsvětějšího těla
pozváni jsou všichni, ale mnozí pro mamon a skutky světa, pro
smyslnost a rozkošnictví, pro pýchu a předsudky pohrdají touto
hostinou a tak vylučují se ze společenstva věřících na zemi,
a proto vyloučeni budou i z blaženosti věčné po smrti.
Pán ježíš pravil, že brány pekelné, ďábel se svými společ
níky a vyznavači, s lidmi zlými a nevěřícími, budou útočiti na
církev, dílo božské, ale že ji nikdy nepřemohou, poněvadž jisám
bude chrániti až do skonání světa.
Pán ježíš předpověděl církvi hojné pronásledování, že budou
v nenávisti vyznavači jeho 11světa, jako byl v nenávisti Kristus
sám u zlých — že nepřátelé usmrtí-li koho z věřících budou
mysliti, že prokázali službu Bohu samému.
_
Ale oznámil také původce vší té zloby a oporu proti
církvi jeho.
\
>Vy z otce ďábla jste,: pravil k nepřátelům, »otec váš ďábel
jest, lhář od počátku,: dal však i výstrahu, varoval před hroz
nými následky nevěry a odporu.
»já pošlu k vám proroky své, učitele moudré, apoštoly;
z těch vy některé zabijete, jiné ukřižujete, jiné budete bičovati ve
školách svých, honiti 5 místa na místo . . . Ale neuzříte mne od
této chvíle až díte: »Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páněc,
t. j. ažvsoudný den, kdy přijdu, aby každý vydal počet ze skutků
svých. Proto neukázal se po zmrtvých vstání nepřátelům, kteří
již byli ztraceni — pro pýchu svou vlastní a odpor proti mi
losti boží.
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:Kdybych nebyl přišel, měli byste výmluvy; ale že jsem
přišel, nyní marná jest výmluva vaše. Kdyby pohané viděli divy
a zázraky, jež vy vidíte, dávno by byli činili pokání a uvěřili;
a proto lehčeji bude jim v den soudný.
Všecka zloba proti Kristu a jeho církvi jest z ďábla, a proto
užívá _se ďábelských prostředků: lži, lsti a násilí.
Zidé pohrdli Messiášem, svolali na sebe kletbu, dobrovolně
pohrdli vykoupením, a proto zůstali ve spárech satana, který po
užívá právě židovstva ku povalení říše Kristovy, církve katolické.
Učení jejich talmudistické, v němž jsou vychováváni jež bylo
utvořeno od jejich rabínů, srší pekelnou nenávistí proti Kristu,
Panně Marii a křesťanům vůbec. Zidům náleží celý svět jako vy
volenému národu, křesťan je zvířetem a musí být zotročen a vy
hlazen. Pracují tajně, kde se cítí slabými, veřejně a krutě, kde na
byli už vlivu.
Sv. Pavel už si naříkal, že židé všude podněcovali proti
křesťanům pohany: štvali císaře pohanské, aby vyhladili církev
Kristovu, vymýšleli všemožné pomluvy proti křesťanům. Celých
300 let trvalo hrozné pronásledování křesťanů, a když přes to
církev slavila vítězství za císaře Konstantina Velikého, sáhli židé
k novým zbraním, aby zničili nenáviděnou církev. Různé bludy
byly vnášeny mezi křesťany, takže arianismus, jehož základem
bylo popírání božství Kristova a tedy křesťanství, opanoval skoro
celý svět; církev Kristova však odolala branám pekelným. Půso
bením židovstva v tajných spolcích zednářských připravovány byly
revoluce ku zničení trůnů a oltářů, až se podařilo židům zmoc
niti se vlády.
Ze všecky revoluce byly dílem židovstva, sami se k tomu
přiznávají ; pruský ministr sám před nedávnem veřejně ve sně
movně jim to připomenul, a oni neměli slova, aby toho popřeli.
Když po revoluci francouzské a nových zmatcích dostal se v čelo
vlády ve Francii žid Cremieux (Cremiér),zorganisoval židy celého
světa v celek. »Srazme se v jeden svaz. Všichni za jednoho, jeden
za všecky. Blíží se den, kdy prapor naší víry (červený, krvavý,
odznak revoluce) bude vztyčen na všech pobřežích celého světa;
naše síla je ohromná, není daleko den, kdy všecko bohatství
octne se v rukou Israele. Katolicismus, náš největší nepřítel, musí
být na hlavu poražen.:
Aby se domohli světovlády a zničení křesťanství, jakožto
nástroj dábla uchopili se i dábelských prostředků: lži, lsti a ná
silí. Montefiore na schůzi předáků jejich pravil: »Chceme-li zničit
církev, a opanovat svět, musíme se zmocnit tisku, novin. Pak bu
deme dělat veřejné mínění, budeme světu poroučeti, co má vě
řiti, co má dělali.:
Dnes mají skoro všechen tisk ve svých rukou, dělajíveřejné
mínění, udávajíxton, svrhují vlády a prudce útočí na nenáviděnou
církev katolickou.
Piccolo (Pikeles) dal jiné heslo: >Znemravněte lid a tím
trefíte církev do srdce.: Lid křesťanskýznemravňován nemravným
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a nevěreckým tiskem, novinami, brožurami, romány, smyšlenými
lžemi dějepisnými, duchovenstvo zostouzeno; spisovatelé, redak
toři za židovský žold závodí v tupení všeho, co je lidu posvátným,
divadelními kusy otravují společnost křesťanskou.
Na ubití nauky křesťanské vynašli moderní vědu, plnou do
mněnek a předsudků, úskočnosti a podvodu, a vydali heslo, že
víra odporuje moderní vědě, pokrok nesnese více náboženských
předsudků středověkých, zpátečnických; pryč s vírou, pryč s ná—
boženstvím ze škol!
Marx vydal heslo: »Proletáři všech zemí, spojte se,: a hned
učiněn lov na dělnický lid, aby byl tělesnou stráží zájmů ži
dovstva a pomahačem k světovládě. Velkorabín Rettklif vydal
nové heslo: »My musíme vháněti proletariát k stávkám a revo
lucím; každá revoluce a stávka přibližuje nás o veliký krok ku
našim plánům, nadvládě světa.:
Křesťané mají být tiskem zaprodaným vháněni do zmatků,
z nichž kořistí jen nepřátelé kříže. Na zastrašení katolíků vymy—
slili židé nadávku >klerikál,- a přívržence své'nauky, svých plánů
pasovalí na >pokrokářec. Mnohý slaboch raději by byl pod zemí,
než býti klerikálem — za titul pokrokáře však schopen potupit
kříž, zapřít svou víru.
Tiskem, zmatky mezi křesťany, úplatky a různými machina
cemi dostávají se židé na nejvlivnější místa ve vládě, mají své
žoldnéře na vysokých školách, kteří otravují mládež studující,
připravují o víru a lásku k vlasti; lživou vědu tajně i veřejně
brožurami, letáky a novinami zanášejí do nejodlehlejších obcí, aby
přivedli lid k nevěře a mravnímu úpadku a vyhlazení. Intelli
gence lákána do spolků tajných, zednářských, jichž nitky vede
židovstvo, dělný lid organisován v soc. demokracii, aby pod ži
dovským praporem vychován byl k převratům a povalení kře
stanství.
Různá hesla o svobodomyslnosti, radikalismu, pokrokářství,
realismu, to vše vynalezeno na trhání národa, aby v zmatek
uveden snáze mohl býti seslaben a zneužit ku vlastní škodě a
záhubě. Vláda je v zajetí židovstva, od něhož potřebuje peněz
při půjčkách, a za to musí dovoliti mu, aby provádělo na kře
stanech svou zvůli.
'
Co má křesťan činiti v těchto dobách? Svatý Pavel dává
v dnešní epištole radu, jakou dal sváděným křesťanům v Efesu.
»Viztež < napsal jim ze žaláře, vkterak byste opatrně chodili: ne
jako nemoudří, ale jako moudří, vykupujíce čas: nebo dnové zlí
jsou. Protož nebývejte neopatrní, ale rozumějící, která by byla
vůle boží.<< 5. 15.—17.

Nepřátelé kříže, židovstvo se svými pomahači. chtějí vyrvat
víru ze srdcí křesťanstva; tiskem a na různých schůzích rouhají se
Bohu, tupí Krista a jeho božskou Matku, hlásají úplnou nevěru,
posmívají se horlivým vyznavačům víry, aby je zastrašili a do
svého tábora převedli.
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Pravý křesťan nezalekne se ďábelské nástrahy, ale řídí se
dle vůle boží; v modlitbách hledá síly, světla a útěchy, ve spi
sech katolických povzbuzení a utvrzení; kráčí moudře a opatrně
tímto světem a vykupuje čas konáním dobrých skutků; hlásí se
veřejně pod prapor kříže a přidružuje k těm' kteří hájí svou
víru, svou národnost; neleká se skřeku nepřátel kříže. pohlíží
častěji na kříž, líbá rány Kristovy, v chrámu Páně cítí se býti
nejšťastnějším, zde posvěcuje duši “svou ve sv. pokání a při stolu
Páně, zde si postěžuje ve svých nehodách věda. že nalezne rady,
síly a pomoci; věrný křesťan brání svou víru a hotov je dáti
život za ]ežíše Krista.
jaký to zmatek, když židům se podařilo spoutati Krista,
vésti na popravné místo jako největšího zločince, přibiti na kříž a
postaviti mezi dvěma zlosyny. Učedníci Páně byli zoufalí, zmalo
myslněli, pochybnosti zmítaly jejich duší: »je to skutečně Syn
boží, či není!: Blízko pod křížem stál i setník Longin s něko
lika vojíny na stráži. Longin neznal Krista, považoval jej za oby—
čejného člověka, a ježto odsouzen na smrt kříže, — za nějakého
zločince.
V úsudku však byl opatrný. Pozoroval, jak Kristus jako
beránek tichý nese kříž, ani neotvírá úst svých na potupy, po—
směch a týrání; jak modlí se za ty, kteří se mu pod křížem
rouhají. jak něžně loučí se se svou matkou, jak blaženě umírá.
Milost boží se ho dotkla. a když viděl, že příroda celá truchlí,
že slunce se zatmělo, skály pukaly a země se třásla, — padl na
kolena a zvolal: »)istě Syn boží byl tento . . .:
Víra jeho utvrzena ještě z mrtvých vstáním Páně, a proto
víru tu hlásal veřejně. vzdal se vojenství v rodišti svém, se dvěma
druhy vojíny hlásal ]ežíše ukřižovaného, Syna božího — jako
křesťan, a vydal za víru život; byl sťat mečem.
Duše jeho raduje se a bude radovati věčně mezi vyvole—
nými. —
Nebuďme neopatrní, ale rozumějící, která jest vůle boží. —
Co nám platno, kdyby nám patřil celý svět. — kdybychom
však byli zrádci víry své a vyloučení z počtu vyvolených a
svatých.
»Nebojte se těch. kteří zabíjejí tělo, ale duši zabíti ne
mohou: — varoval Kristus své přívržence; »bojte se však toho,
který i tělo i duši může uvrhnouti do ohně pekelného.c
Prosme horlivě za světlo shůry, nebudme neopatrní, ale roz
umějící, která jest vůle boží.

V. M. Váchal.

—780-—

Slavnost Všech svatých.
O věčné odplatě.
>Vzhlédniaučiň podle způsobu, kterýž
tobě na hoře ukázán jest.:
2. Mojž. 25, 40.

Když byl Hospodin nebeský národu vyvolenému desatero
přikázání udělil, zůstal ještě čtyřicet dní u Boha na hoře. Po
učoval ho Bůh, jak by svatostánek, archu úmluvy a posvátné nádoby
zdělal k bohoslužbě. Bůh všechno Mojžíšovi ukázal v podobě.
Propouštéje pak ho, dodal: »Vzhlédni a učiň podle způsobu,
kterýž tobě na hoře ukázán jest.<
Podobně jakoby volali dnes svatí s nebes k lidem, ke kře
sťanům: »Pohled'te na náš příklad, který jsme vám na zemi dali,
a čiňte všechno dle násl Pak můžete býti ujištění, že jednou do
jdete výšin nebeských, kde i my jsme.c
Bůh dává lidem jako odměnu království nebeské. Odplata
pak jest mocným popudem k dobrým skutkům. » eho se mně
za to dostaneřc táže se dělník, ptá se kupec. Ačkoliv všechno
konati máme z lásky k Bohu, přece věčná odplata nás povzbu
zuje a pobádá ke skutkům záslužným.
Tato odplata věčná, již Bůh svatým udělil a nám jednou
dáti chce, budiž předmětem dnešní úvahy.

Pojednání.
1. Věčná odplata jest jista.
Mzda, odměna. kterou lidé příslibují za službya práce, bývá
mnohdy nejista, pochybna; lidé mnohdy nedodrží slovo, které svým
bližním dávají.
Tak tomu není a nemůže býti u pravdomluvného Boha. Co
Bůh slíbil, splní jistojistě. Sv. apoštol Pavel zřejmě vyznává: »Vím,
komu jsem uvěřil. a jsem jist, že on mocen jest sklad můj (od
platu za apoštolské práce) zachovati až do onoho dne,: 11. Tím.
l, 12., to jest do soudného dne, do dne odplaty.
A týž apoštol ve svém listě k Timotheovi (4, 7) dokládá:
»Dobrý boj jsem bojoval, (to jest pro Boha jsem pracoval), na—
posledy složena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž mi dá
v onen den Pán, spravedlivý soudce; a netoliko mně, ale ivšem,
kteříž milují příští jeho: (Bohu slouží a ho poslouchají).
A tak může směle a jistě každý říci se svatým apoštolem:
»Vím dobře, v koho jsem věřil, komu své služby věnoval. Za to
obdržím dle vůle boží jednou »korunu spravedlnostic, odplatu
věčnou, království nebeské dle slibu Páně. V tom jest moje ji
stota, moje pevná naděje. Kéž bych jenom vždycky konal, co
jest vůlí a rozkazem Pánělc
Taková svědomitost byla základním rysem života našich
dnešních oslavenců, svatých a světic božích. jejich snahou bylo
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oslavovati ve všem Boha a sloužiti nebes Pánu. Proto se jim do—
stalo zcela jistě odplaty nebeské.
Lidé často neodplácejí, při nich této jistoty nemáme proto,
že mnohdy ani těch oněch zásluh neznají, o nich vědomostí ne
majíce. Mardocheus zachránil králi život; ale dlouho se mu ne
dostávalo odplaty, poněvadž král o tom nevěděl.
Něco podobného nemůže býti u Boha, který jako vševě
doucí všecko ví a zná i co zrakům našim zůstalo tajné.
Na světě nenásleduje vždy odměna proto, že lidé třeba
měli vědomost o zásluhách, přece je zneuznávají. Skutky Davi
dovy nebyly od Saula oceněny a uznány, třeba král o nich věděl
a jejich cenu znal. Než Bůh každý sebe menší skutek uznává a
odměňuje i kdyby někdo pouze žíznivému ve jménu Páně vody
podal.

.

Neodměňují lidé 'zásluh, poněvadž také vždycky nemohou
tak učiniti jako na př. chudas, kterému se dobrý skutek prokáže.
Ale Bůh všemohoucí může jednomu každému i ty největší zá—
sluhy, i ty nejvzácnější ctnosti na zemi a zvláště v nebesích od
pláceti.

'
Pro odplatu za práci svou podniká dělník namáhavou a
často i nebezpečnou práci, pro odměnu přičinění svého kupec koná
cesty daleké a obtížné; a pro odplatu věčnou, pro odměnu ne
beskou by nechtěl ničeho učiniti, pranic podniknoutiř Tato mzda,
tato odplata jest zcela jistaa nemůže minouti nikoho. Namáháme
se, když jde o cíl časný, čím více nutno se přičiňovati, jde-li
o jistou věc nekonečné ceny a neustávajícího trvání.
Hledme častěji na nebeský Sion, kde máme vzory ve svatých,
a starejme se, bychom jako oni žili, hříchy pokáním smývali,
modlitbou a dobrými skutky si hromadili zásluhy, které jednou
mocně dopadnou na váhu věčnosti!
2. Věčná odplata jest nezměrna.
Svět odplácí často nedostatečně, chatrně, neprávě a mnohdy
vůbec ponechává zásluhy bez odměny. Naopak odměna, kterou
Bůh slibuje a svatým udělil, jest nezměrna a nade všechno přesa
hující, jest ceny nekonečné.
Co se napracují a navynasnažují lidé na světě, než dosáhnou
pozemského štěstí, než dojdou cti, bohatství, uznání a věcí po
dobných, a když to neb ono mají, vidí, že všechno jest marnosti,
že štěstí ono nemá ceny, neoblažuje dle přání. »Sili mnoho a
žali málo.: Agg. ], 6. Takoví lidé mohou říci se Simonem
Petrem : »Mistře,celou noc pracovavše nic (nebo jenom velice málo)
jsme nepopadli. Luk. 5, 5.
Naproti tomu vyváží nejnižší stupeň nebeské blaženosti, co
člověk zde na světě pro Boha učinil nebo vytrpěl. »Nebo mám
za to, že utrpení toho času nejsou rovna budoucí slávě, která se
zjeví na nás.: Řím. ,
.
Odplata nebeská má také tu vlastnost, že činí člověka ne—
konečně šťastným a blaženým. Vizme mocné a bohaté tohoto
světa, zdali jsou vždycky šťastni. Zdali jsou stále spokojeni.
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Sotva užili poněkud cti, bohatství, již touží po něčem vyšším a
lepším. Touha jejich nebývá nikdy ukojena a v srdci jejich zů
stává stále prázdno. To vidíme na Alexandru Velikém, který
nikdy neměl dosti zemí a slávy, to se dotazuje na císaři Napole
onovi, ktterý stát za státem opanoval.
Než odplata nebeská upokojuje člověka zcela, že po něčem
jiným ani netouží, něčeho lepšího člověk hledati nemůže.
]iž zde na světě Bůh upokojuje své ctitele, své miláčky,
kteří se službě a zákonům Páně zcela poddali, že jim za nic ne
přichází chudoba, utrpení. práce, ano že to a podobné i za po—
klady a radost považují, jakož vidíme na světcich sv. Františku
z Assisi, sv. Pavlu a jiných. Čím upokojenějši jest člověk na
onom světě! David pěje: »Nasycen (zcela spokojen) budu, když
se ukáže sláva tvá : Žalm 16, 15. Jakž by neměl býti člověk
upokojen slávou, o níž dí sv. Pavel: »Ceho oko nevídalo, ani
ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh
těm, kteříž jej milují: 1. Kor. 2, 9.
Bláhově by jednal, kdo by opouštěl službu a práci na místě
jistém, u pána, který nabízí mzdu zajištěnou a řádnou, a hledal
by službu nejistou, u pána nestálého a vrtkavého. A podobně by
si počínal křesťan, který by opouštěl Boha, věčného odplatitele
skutků našich, a klonil by se k tomu, který v nás vzbuzuje zlé
náklonnosti, vášně, náruživosti, který odplácí špatně a zhoubné
jak na duši tak na těle.
Následujme světců, kteří si zvolili toho, který nekonečně od
plácí, který udělil ctitelům svým nezměrnou radost, převeliké
blaho, nekonečnou slávu. Podobně se stane inám, když přilneme
k Pánu, nejvýš spravedlivému, který sice zlé tresce, ale dobré
odměňuje dle zásluhy.
3. Nebeská odplata jest věčna.
“[ kdyby na zemi lidé sebe jistější udělovali odměnu, přece
jest tato pomíjející, dříve nebo později odpadá a se ztrácí. Někdo
na př. se stal za služby své miláčkem a přítelem královým a
dlouho se udržuje na místě tom, dlouho jest mu přáno a vliv má
veliký; než pojednou přízeň tu ztratí, láska se promění v ne—
návist a bývalý přítel králův jest odpuzen jako Aman u krále
Assvera. Týž byl povýšen k vysoké důstojnosti, že se mu až
klaněli, ale brzo skončil život na šibenici padesát loket vysoké.
Někomu se dostává odplaty ve statcích vezdejších, v bo
hatství; než ito může dříve nebo později přijíti ve ztrátu a
mnohdy vídáme bývalé boháče, lidi zámožné, lidi v poměrech
slušných jako nuzáky a žebráky. I tato odplata jest proměnliva a
nestálá. A kdyby ta n'eb ona přednost doprovázela lidí po celý
život, přichází smrt, kdy musíme nechati všechno na světě,
všechno na zemi, kdy největším boháčům stačí na rakev několik
prken z ohromných lesů, jimiž vládnou, kdy podmanitelům zemí
dostačuje malý koutek. nějaký sáh půdy pozemské.
Na světě všechno jest proměnlivé, každá odplata za práci
nestálá; však odměna, již nám Bůh chystá, jest věčnou. Svatý
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apoštol národů dosvědčuje: bojovníci tohoto světa bojují a o závod
běží, »aby porušitelnou korunu obdrželi, my pak (sv. apoštolové)
neporušitelnoua. 1. Kor. 9. 25.
A proč boží odplata jest nepomíjející, neporušitelnou.
věčnou? Poněvadž jest od Boha, který se nikdy nemění, jehož
vnešenost, všemohoucnost a blaženost věčna jest. A jako Bůh,
tak i jeho odplata nese na sobě ráz nepomíjitelnosti a neuhasí
najicí věčnosti.
Bláhově by jednal člověk, který by opustil místo, celý život
trvající, službu dlouholetou proto, aby přijal skvělé postavení, ale
pouze na den, na dobu nejkratší. Podobně bychom i my jednali,
kdybychom nenásledovali svatých a zde na zemi nepracovali pro
Boha.
Buďme tedy obezřetní, moudří jako ony panny v Písmě'sv.,
které záhy olejem lampy své naplnily, to jest, které již na zemi
dobré skutky nahromadíly a pak k nebeskému ženichu, Pánu a
Spasiteli snadno se dostaly.
Následujme svatých, služme Bohu jako ony, pokud kdo
může a příležitost má, at jest představeným nebo podřízeným, at
jest pánem, nebo sluhou, at jakéhokoliv zastává místo na světě
tomto! Každý má svůj úkol, svoji dráhu, své prostředky.
Za věčnou odplatu bojujeme, a proto třeba se přičinitl, vy
nasnažití, třeba pracovati, by nás tak vznešený cíl jednou neminul.
Když byl Vykupitel na hoře sedmero blahoslavenství pro
slovil, zvolal také ke svým učedníkům: »Blahoslaveni jste, když
vám zlořečiti a protívenství činiti a všecko zlé o vás lhouce mlu
viti budou pro mne; radujte a veselte se, nebo odplata vaše
hojna jest v nebesích.: Mat. 5. 11.
Tedy i za utrpení, za strasti tohoto světa, pro Spasitele sná
šené v trpělivosti, slíbena odplata věčná, království nebeské.
Než dostane se odměny té lidem, budou-li svaté a světice
Páně následovati v jejich ctnostech, příkladném životě a zásluhách.
jest to těžké v pokoře a trpělivosti, zbožnosti a milosr
denství konati vůli boží, pracovati na spáse duše své? Svatí měli
také pokušení, mocnější než my, než všem odolali statečně.
Nebo jest to snad nemožné Bohu sloužiti? Na tisíce a tisíce
tak činilo a slávou věčnou jsou korunováni. Pamatujme vždycky
na odplatu věčnou, již Bůh věrným svým poskytuje, na odplatu,
jíž se dostalo četným vyvolencům Páně! Vzpomínejme na korunu
slávy, která jest nám uložena, na to vznešené sídlo, kam se máme
jednou dostati! A pro tu odměnu jistou, nezměrnou a věčnou ne
lekejme se žádné práce, žádných obtíží a námah, ale bojujme
boj dobrý, bychom byli jako svatí jednou odměněni slávou ne
hynoucí. Amen.

Alois Do:/dl.
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Slavnost Všech svatých.
Svatost podmínkou patření na Boha.
»Blahoslaveni čistého srdce, oni Boha
viděti budou. :
Sv. M

V těch slovech jest obsažena podmínka vidění a patření
na Boha. Prvníaběžný smysl slov jest čistota srdce, která působí,
že člověk takový lehce přijímá slovo boží, sv. víru a s ní i po
znávání Boha už zde na zemi, a tím lépe jest schopen viděti
Boha na věčnosti. Jest to zákon boží, že nečisté srdce ani zde na
zemi není schopno věrou Boha poznávati. Však ještě více jest
obsaženo ve slovech Páně. I věčné patření na Boha jest jen těm
možno, kteří srdce své očistili a sice tak. že tím více patří a těší
se z Boha. čím očištěnější jest srdce jejich. Tato čistota srdce od
hříchů vůbec nazývá se svatost. Svatost jest podmínkou budouci
blaženosti. To jest předmět dnešního svátečního rozjímání. Jest to
důležito pro všechny, poněvadž všichni chtějí býti blaženi. Aspoň
každý po svém způsobu. Proto kjasnému pochopení této pravdy
všech svatých duši se týkající chci vám ukázati na slovech Sv.
Písma. že
I. duše nemající svatosti není schopna vůbec blaženosti ne
české a
II. z toho třeba vyvoditz' důsledky pro vlastní náš život
vezdejší.
Blaženi chtějí býti všichni, ale všichni nechtějí splniti pod
mínku. Pán náš dobrotivý Ježíš Kristus vyřkl ten zákon boží
slovy blahoslavenství »blahoslavení čistého srdce, nebot oni Boha
viděti budou-. Tento zákon jest ale vysloven i na jiných místech
sv. Písma a hlásá nám tu nezvratnou pravdu, že blaženého pa—
tření na tvář boží vůbec není schopen ten, kdo není člověk po
svatosti toužící. O tom zákonu dnes v den Všech svatých roz
jímejme. Všichni svatí orodujte za nás, abychom hodni učinění
byli zaslíbení Kristových.

Pojednání.
1

Duše nemající svatosti není schopna blaženosti nebeské. To
jest zákon Bohem daný a marně se mu vzpouzeti. Olej zůstane
nad vodou a voda pod olejem; chtít to převrátit, není v naší
moci vůbec. Jest to zákon daný. Tak také jsou zákony života ne
beského.
Těchto 8 zákonů blaženosti jste slyšeli právě vosmeru blaho
slavenství.
estý zákon blaženosti máme za předmět rozjímání &
sice ve smyslu širším: nejen čistota tělesná, ale čistota vůbec.
Když otevřeme list sv. Pavla k židům, najdeme vněm slova:
XII., 14. >Pokoje následujte se všemi. a svatosti, bez niž nikdo
neuzřz' Balea.< Dvě věci klade na srdce: pokoj se všemi snažiti
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se zachovat, pokud na nás jest, a svatosti dbáti, poněvadž jinak nikdo
neuzří Boha. Ta pravda se opakuje stále ve sv. Písmě: různá se
užívají slova, ale věc jest táž. »Tot jest vůle boží, posvěcení vaše..
I. 501. 4. v. 3. Celého vtělení Syna božího úkol jest posvětiti nás,
abychom mohli patřiti na Boha v den poslední. Jest to zákon
boží, kterému musíme vyhovět, jinak nemůžeme viděti tvář boží.
Tu by se mnohý tázal, proč že mám býti svatým, abych
vůbec byl schopen patřiti na Boha? Proč mám býti spravedlivý,
pokorný, čistého srdce, tichý, milosrdný, odpouštěti a snášeti
křivduř Proč takové věci se mi poroučí, které jsou proti mé pří
rodě? Proč nechce Bůh dáti své milosrdenství tomu, kdo nemá
těch vlastností ?
Protože Bůh jinou cestu nedal k spasení. Spasení je »dar
boží: a my nemáme práva tázati se, proč také jinou ještě cestou
nemůžeme přijíti ku spasení. Však když na tu otázku odpovíme
střízlivě, může námjvšem prospěti k dokonalosti.
Skutečný důvod pro svatost stavu přiměřenou jest, že duše
bez svatosti není schopna blaženosti nebeské.
Býti svatým, znamená báti se hříchu, varovati se ho, nená
viděti věcí světských, tělesných, míti radost v přikázáních božích,
činiti vše tak, jak to Bůh chce a žíti ve vědomí jeho přítomnosti.
Bůh jest mi přítomen!
Člověk nesvatý, kdyby i do nebe přišel, by se blaženým ne
cítil, :: nebylo by to žádným milosrdenstvím My se klameme, že
moe se podobá zemi, kde každý může si voliti radost jakou chce.
Zde má člověk domácí svou radost, učený svou knihu, politik
svou sněmovnu. My se domníváme, že v nebi bude podobně.
Myslíme, že rozdíl snad leží v tom, že zde jest ta radost nejistá
a tam jistá. Každý — bludně si myslíme — kdo by byl připuštěn
do nebe, bude blažen.
Domníváme se mylně, že stačí nějaká krátká příprava pro nebe
během poslední nemoci, as tak jako když jda člověk na cestu dá
si papíry své do pořádku. Však v tom všem jest omyl.
Nebe není místem, kde každý má radost sfuou, nýbrž kde
má každý radost božskou. Bylo by to opovážlivé líčiti radosti
světa, které oko nevidělo, ucho neslyšelo a na srdce nevstoupilo.
Jest to věčné klanění, poznávání Otce, Syna a Ducha sv. V tom
městě božím není více slunce ani měsíce, ale sluncem jest Bera—
nek ;. a národové spasení budou choditi ve slávě jeho a králové
země přinesou slávu a čest svou do něho. Zjev. XXI. 23, 24.
Nebe není jako země, ale spíše jako kostel. V kostele neslyšíme
řečí světských, ale slyšíme slovo boží, milosrdenství boží, vyznání
hříchů, odevzdání se Bohu. Vše nese se k Bohu.
Pravil jsem, že žádný nesvatý nemůže patřiti na Boha v bla
ženosti věčné. Komu se to zdá tvrdé, podívej se na člověka ne
nábožného v kostele, zdali cítí radost a blaženost v něm. Ono
mu není volno, on nechce o tom slyšeti: ani chválu boží, ani
lásku jeho a nepatrnost Svou. Čím se rád obírá, a co činí jeho
Rádce duchovní.
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radost, to zde v kostele nenašel, on se točí po dveřích, aby se
vrátil do světa.
Něco podobného jest s nebem. Kdyby tam i bezbožný přišel,
nebylo by mu nebe nebem, ale trápil by se, nebo nikdy na
zemi neměl radost při vzpomínce na Boha.
Bůh by mu nebyl pramenem radostí, bylo by mu jako
onomu posedlému v evangelií, trápil by se " přítomnosti jeho.
Jako se nelíbí světskému člověku služba boží zde, modlitba,
sv. svátosti, slovo boží, tak ani nebeská radost. Zde v kostele
může míti člověk myšlenky jiné, v nebi však jest Bůh jediná my
šlenka a té se hrozí bezbožný. Tedy vidíme, že vnitřní očistá
svatost jest ta, která působí radost z patření na Boha, proto jest
nebe nebem toliko svatým. Kdo nemaji této vlastnosti, nemohou
v nebi se radovati.
Chcete-li padaóemtw' tohoto stavu, slyšte. ]sou těles-ne'cho
roby, které kazi chut tak, že sladké věci se jim zprotivi docela,
a věc kyselá jim chutná. To následek nemoci. Dokud ta trvá,
nebude chut v pořádku. Tu nemoc musí odstraniti, chuť se pak
vrátí. Tak mysl bezbožná a zbožná, každá v něčem jiném blaže
nost hledá.
Jest chorobná duševní nálada, při níž největší krása přírody
se tomu ubohému jeví smutná a v chorobném zabarvení. Takjest
i mravní choroba, která kazí vnitřní zrak a chuť a žádný, kdož
jí trpí, nemůže se radovati z toho, co sv. Písmo nazývá »radost
v Pánuc. On není schopen té radosti.
Ano můžeme říci — na první pohled hrozné slovo — ale
ve věci pravdivé, že hříšnému by i nebe bylo — trestem pekel—
ným, poněvadž duše jeho nemá svatosti, která jest nutna ku patření
na Boha.
Jak jest člověku mezi lidmi cizími, kteří mluví jinou řeč,
žijí jiný život, radují se jinak a smýšlejí jinak? Toť slaboučký
obrázek duše hříšné při pohledu na radost věčnou. Bůh jest nej
výše svatý a nezměnitelný, kdo se s Bohem chce radovati, musí
si zamilovati svatost duše, to jest vůli boží, přikázání boží, hrůzu
před hříchem, lásku k dobrému, jinak není schopen věčné radosti.

Tot šestý zákon

blaženosti nebeské; ztoho

však jdou jisté

důsledky pro každého člověka důležité, o nichž v dílu II.
II.

Ku blaženosti věčné jest nevyhnutelna čistota duše, t. j. pro
stota od hříchu a láska v dobrém. Kde není toho, není ani nebe
nebem pro duši ubohou. Z toho jde:
1. že všecky naše skutky musí směřovati k tomu, aby vnás

vpggjžorovaly
n.

svatost duše. bez níž nelze mluviti o blaženosti
Tak zvané dobré skutky, které jsou k životu věčnému po
třebné a nevyhnutelné, jsou-právě proto potřebné, že působí vnás
ten stav duše, v němž jsme schopni blaženosti věčné. Ne že by
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blaženost byla odměnou za ně, ale že působí v duši, že schopna
jest pgtřiti na Boha a radovati se z něho.
Cím méně o sobě v duchu smýšlíme, čím více pokoje dbáme,
čím více odpouštíme, čím více milosrdenství dbáme, se zapíráme,
něco sneseme pro Boha, tím více bude naše duše vyškolena v té
ctnosti a schopna »viděti Boha:, protože jest čistá a ona vidí tím
lépe, tím čistší jest
Těmi skutky dobrými a sebezapíravými nesloužíme Bohu,
ale sobě, že se stáváme schopnými radovati se z Boha.
2. Z toho také jde, které skutky neslouží k našemu spasení.
Všechny, které buď neslouží k ušlechtění našeho srdce, aneb které
mají zlý účinek. Vše co nekonáme s ohledem na Pána Boha, a
z lásky k němu, a v milosti boží, to vše také se mine s účelem.
My to ř.káme větou: skutky vykonané bez milosti boží nemohou
nám prospěti k životu věčnému.
3. Z toho však jde další vývod a poučení. Poněvadž svatost
duše neníjen v zevnějších skutcích, ale jest vnitřní vlastnost duše
za přispění milosti boží, z toho můžeme viděti, jak mnoho lidí
jest vzdáleno od tohoto vnitrného stavu čistoty duše, bez které
nelze Boha viděti. Mnozí nekonají ani ty zevnější skutky dobré,
natož aby je konali v pravém úmyslu a v milosti boží z lásky
k Pánu Bohu. Ty dobre' skutky jsou prostředek, jímž má se změ
nítz' naše srdce, jak to říkáme »enova zrodití z Ducha sv.: Přiro
zeně z toho jde, že opravdová změna duše nestává se pravidelně
v okamžiku, ale že jest pracné dílo mnohých dobrých skuzků.
Mnozí žijí v uspávání svého svědomí, že později budou jistě pra
covati o své spáse. A to často odkládají až na smrtelné lože.
Může se ta očista státi v okamžiku? Celý život byl k tomu, aby
člověk pracoval na své spáse. Bude duše jeho tak změněna, že
bude moci míti podíl na radosti Pána svého?
Bude ji moci snést? Kdo se nepřipravoval celý život, může
tak býti změněn hlavně zázrakem.
Svatost či čistota duše se dosahuje jen mnohým trpělivým
sebezapíráním a poslušnosti a stálým povstáváním z denních chyb.
Nekladou se meze božskému milosrdenství, ale vykládá se jen
všeobecné pravidlo jeho řízení. Výjimky jsou, ale jest jich málo.
Pravidlem jest a to pravidlem bez výjimky: že čistého srdce Boha
viděti budou. Ta čistota srdce ale se nedosahuje okamžitě a bez
námahy a kdy se člověku zalíbí, nýbrž pomalu, ztěžka a dle
daru božího.
To pravidlo o změně srdce, a jeho posvěcení nám se zná
zorňuje v podobenství o rouse svatebním.
Dostával je i poslední pozvaný, ale on nechtěl je zaměniti
za svůj starý šat, a proto nešel bez nového šatu k hostině, od
níž byl vyloučen To oblečení by bylo sice krátké, ale vůle:
chtít se zříci starého šatu, ta nechce povolit. Vždyť jest můj du
ševní stav dobrý aneb aspoň dostatečný! Však běda, kdo tak
říká. Spolehlivá známka čistoty duše jest chtítz' Pánu Bohu vždy
lepe a lépe sloužiti. Neříkati už dost. To bude jistě málo. Ku' větší
*.
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cti a chvále boží bylo heslo svatých. »Výš a výše- stoupat
v lásce boží a pod.
_?iné znázornění nám dává podobenství a 10panndclz, z nichž
pět mělo olej a pět jich nemělo, ale domnívaly se, že jest času
dosti než ženich přijde. Z toho podobenství jde, že musíme 5 či
stou duší mu vyjíti vstříc, ale to očištění, svatost, stojí práce a
čas. Vždyť ty panny musily běžet a koupit si jej a konečně
přišly — pozdě — nebyly schopny více.
Tři pravdy jdou z dnešního rozjímání a každá se týká kaž
dého z vás jako dýchání vzduchu.
První jest všeobecněpravidlo vyřknuté samým Pánem ježíšem:
čistého srdce Boha viděti budou. Ostatní jest odvozena z této
pravdy základní: duše nečistá bez milosti boží nemá schopnosti
viděti Pána Boha a s ním se radovati, poněvadž není tak uspořá—
daná, aby mohla býti s to, radovati se z boží přítomnosti.
Třetí pravda jde z toho, že celý život náš jest přípravou
duše, aby tak byla ušlechtěna a očištěna milostí boží, aby mohla
patřiti na Boha. Ve vychovatelství nynějším se sice slovo čistota
často opakuje, ale míněna čistota úpravy, na čistotu duše vúmy
slech a myšlenkách se nedbá. Čistíme chovance zevnitř, jako fari
seové mísu. Cistota naše je jiná. To se děje ustavičným cvičením
se v pokoře, oddanosti, sebezapření ať třeba v těch nejnepatrněj—
ších věcech. Tu práci nesmíme odkládati na zítřek. Ne zítra, ale
dnes už vše konati z lásky boží a v oddanosti boží. Nikdy neříci
jest dosti pracováno na posvěcení mé duše, to by byla známka
špatná. Dobrou známkou jest heslo: vždy lépe a lépe Boha po
znávati, lépe a lépe jemu sloužiti, víc a více jej milovati. jest to
tak s duševním stavem tvým? Dokud drahý čas máme, pracujme
s bázní a s důvěrou na svém spasení. Amen.

Fr. Vaněček.

Neděle XXII. po sv. Duchu.
O vraždě.
Odšedše fariseové, uradili se, jak by
]ežíše polapili v řeči.

Sv. Mat. 22.

Pohlédněme na kříž a vizme tam Beránka božího — a po—
slyšme dnešní evangelium, které praví, že nepřátelé Páně vešli
v radu, jak by polapili ježíše v řeči, a uvidíme, která jest cesta
a poslední cíl cesty, kterou se brali nepřátelé Páně.
Nejprve je vedla msta, hněv, že hledali příležitosti, kde by
mohli Spasitele polapiti v řeči. Protože nekrotili v sobě hněv a
mstu, proto v nich rostla vášeň nespravedlivá tou měrou, že ani
vraždy Páně se nelekli. Tak jako zastarali v hněvu & mstě ne
přátelé Páně a stali se vrahy, tak se stává až dosud. že touže
cestou bývají lidé vedeni ku vraždě, kteráž jest hříchem do nebe
volajícím. Neboť vraždě předchází vždy mnoho jiných hříchů těž
kých, které dláždí cestu vždy těžším a těžším hříchům. BůhvV.
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přikázání knám volá »nezabiješc — v tom slově jediném zahrnuto
jest i všecko, což ku zabití vede, co připravuje člověka ku hor
ším a horším věcem.
Proč lidé vraždí? co bývá příčina takového zločinu?
Bud íakota, že se chce zmocniti jeho majetku, buď msta,
buď hříšné známosti a podobně. Vždy však předcházívají jiné
hříchy, které srdce člověka upěchují jako povozy cestu — aby
i ten těžký hřích mohl býti spáchán.
Mluvím o V. přikázání božím, o němž se lidé velmi často do
mýšlejí, že proti tomuto přikázání žádného hříchu nemají, když ni
koho nezabili, neotrávili, nezastřelili a pod.; ale není tomu tak. Jako
se často hřeší proti přikázáním' jiným, tak i hříchy proti pátému
přikázání nejsou řídké. Rozvažujme o nich včas ku výstraze všech.
Nebudme farisey a nezavírejme oči k tomu, co se hříšného
mezi křesťany páše. Budeme-li se varovati trvalé zášti, prudkého
hněvu, krotiti každou vášeň v počátcích, pak nejen že nebudeme
vinni těžkými hříchy proti životu bližního, ale my způsobíme, že
i jiní smýš'ejí spravedlivěji a že jejich názor životní bude mravnější.

Pojednání.
I.

Který jest statek největší na zemi? Zdraví. Proto pro zdraví
člověk všecko dá. majetek, práci, místo výnosné — jen aby
zdraví zachránil. Proto přestupky, jimiž člověk porušuje bližního
zdraví, jsou velmi těžké hříchy. jest pravda, že jest celkem málo
vrahů, kteří by prolili krev bližního, aspoň na venkově zacho—
valém, ale jest mnoho lidí, kteří proti V. přikázání hřešili.
Kolik vražd spáše se ročně v našem dílu světa? Nepočítá—
me-li Turecko, tedy ročně kolem 10.000 vražd stane se v křesťan—
ské Evropě. (Ottingen, Moralstatistik Ill. Aufl.)
Toto veliké číslo nám praví, že denně násilím kolem 28 lidí
zmírá. To jest příliš špatné svědectví pro naše křesťanství, že nám
mnoho schází do plnosti věku Kristova, do dokonalosti křesťan—
ské. Kolik tu předchází hříšných řečí, nástrah, úmyslů, úskoků,
přísah,než jest spácháno 28.000 vražd! To jsou sečteny jen skutky,
při nichž byla smrt následkem, což ostatní skutky, jimiž ten nej
drahocennější statek člověka ničen bývá. Což ostatní díly světa,
jaký obraz skýtají tyl To nepatří ku slovu božímu, proto toho
pominu a upozorním toliko na vinu, kterou všichni lidé částečně
nesou. —
Hospodin dí: nezabiješ — a proto kdo béře jinému život.
bezprávně a zúmyslně: sahá do práv božích.
Zivot jest boží právo a Hospodin dává život i béře, ale člo
věku nepřísluší právo život bráti. leč v jistých okolnostech. Na
př. ohrožuje- li život můj kdo, mohu se brániti tak, že třeba
útočník na život můj — zemře.
Neboť kdyby přestal státi o život můj — zachová život svůj
Tedy při sebeobraně, v pádu nevyhnutelné potřeby člověk útoč
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níku může život vzít, když nechce ustoupit, ale kdyby útočník
ustupoval a potom jej ze msty za přepadnutí zabil: vražedníkem

b byl

y Právem béře život vladař, když odsoudí k smrti člověka,
který život lidský bral a lidi ohrožuje, nebo život béře proto,
aby život ostatních občanů byl v bezpečnosti. Tak i v Písmě
sv. psáno: »Kdobykoliv vylil lidskou krev, vylita bude krevjeho..
Zde se nečiní vrahu bezpráví, ale právo, nebo neměl brát jinému,
co mu nedal, a co sám si vzíti nechce a byl by život si za—
chránil
.
V nejnovější době zavládl zvláštní útlocit, totiž útlocit se
zločincem, jakoby nebyl spáchal do nebe volající křivdu. Tolstoj,
ruský spisovatel, lituje odsouzených na smrt vrahů, ale nelituje
zavražděných. Lituje, že vrahové, kteří obklíčili selský statek a
10 životů zmařili a mezi nimi i malé děcko mnohými ranami
zničili a umírajícím hráli na\ harmoniku pohřební pochod, že
tito netvorové zbaveni byli života, aby jiným ještě nebyli ne
bezpeční.
Mám soucit s vrahem, nebot jest to nešťastný muž, ale mám
také soustrast se zabitým, neboť byl nevinně zabit, a mám-li říci
celou pravdu: mám větší útrpnost se zabitým než s vrahem.
Však v tom směru se mnoho hřeší, ten nemístný útlocit s vin—
níkem a vrahem béře hrůzu před zločinem.
__ Někteří lidé učení chtěli zrušiti trest smrti jako ukrutný,
Ottingen, ale potázali se se zlou, neboť s odstraněním trestu smrti
rozmnožily se vraždy ještě více, nebot tím se jen zvrhlým lidem
prokazovalo milosrdenství a ne nevinným.
Na smutném zjevu tolika násilných vražd nesou vinu všichni
skoro lidé, totiž ti lidé, kteří se staví na stranu vrahů a osob ná
silných. Příklad vám to objasní.
Před několika _lety zabil jakýsi Francesconi listonoše ve
Vídni, který roznášel peníze. Francesconi byl vídeňský švihák,
nosil se podle nejnovější mody, ale života nekřesťanského. Byl
vážen ve společnostech, uměl pěkně mluvit a bavit a se chovat, jen
neuměl mravně žít
On stal se vrahem poctivého člověka, který službou svou
živil rodinu svou i sebe. Francesconi byl chycen a postaven před
porotu a souzen. Lidstva zástupy chtěly být účastny soudního
jednání. Však smutný úkaz bylo znamenati. Když soudili hezkého
Francesconiho, jehož duše byla spustlá jak bývá vždy duše spu—
stivší se Boha, tu v obecenstvu plakalo mnoho žen i vznešených
jak se říká paní pro vraha Francesconiho, který byl hezké tváře
ale spustlého života. Nad ubohým listonošem, který byl otcem
rodiny a je poctivě živil, neuronily ony ženy slzy, ale nad vrahem ne
mravného života, hezké tváře plakaly. A to jest ona příčina, proč
tak často se opakuje mezi námi do nebe volající hřích vraždy.
Ano po Vídni nestyděli se někteří lidé nositi hole a kra
vaty, podobné oněm vraha Francesconiho a tak sami sobě dá
vali špatné svědectví.
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Tato soustrast nemístná, kterou mnozí mají pro nejzvrhlejší
lidi, jest příčina, že mnohý se ani , vraždy neleká, on ví, že se
najdou lidé, kteří ho budou obdivovat a o něm rádi čistí a že
jen někteří se od něho s hnusem odvrátí. To jest zvrhlá mrav
nost, zvrhlá soustrast a zvrhlé milosrdenství. Kdo polituje ubo
hého zabitého, kdo jeho děti, které zanechal, kdo jeho-ženu, kterou
opustil?
že lidé zvrácené hlavy mají, proto mají
sr d ce. Proto,
—

i zvrácená
Však tyto vraždy násilné nejsou jediným a posledním hří
chem proti V. přikázání. Jeden zkušený muž napsal, že velká část
lidí umírá smrtí nepřirozenou a že zemřeli bud zármutkem, hně—
vem, aneb nedostatkem potřebné lásky a milosrdenství. Ten muž
měl pravdu. Neboť je-li vražda zastoupena tak velikým počtem
ročně-, kdo by mohl sečísti všechen zármutek a soužení, které
ukracuje život, a které působí mezi lidmi hněv, sváry, různice,
msta a vůbec všecko co tělo hubí?
To jest jemná, tichá vražda, která působí pomalu, ukracuje
život zdlouha, ne hned, ale až po několika letech. A boží při—
kázání proto dí: každý kdo nenávidí bratra svého vrah jest.
Kolik jest tohoto druhu vrahů? Spočtěte všechny nenávistiahněvy
mezi křesťany, které ztrpčují život navzájem, kolik by jich asi
bylo? Mnohého zdrží od nejhoršího ovšem bázeň před kriminálem,
ale nenávist jeho ho vede, že činí všechno na příkoř a tajně co
může. Kdyby mohl, třeba by i to nejhorší vykonal.
Proto v srdci svém vražedník jest, jako byli již vražedníky
protivníci Páně, když hledali Pána našeho v řeči polapiti a pak
křivě ža10vati, svědčiti a odsouditi.
Veliký jest počet těchto jemných zdlouhavých vražd, a
kdyby všechny hroby mluvily, co komu ukrátilo věk, slyšeli by
chom potvrzení, že jest mnoho hříchů proti V. přikázání.
Ano jedné ještě věci se musím dotknouti, ač jest velmi
choulostiva ale důležita. Neboť falešné názory 0 mravnosti mnohou
duši vedou nejkratší cestou v oheň věčný. Vražedník jest, kdo
vezme život zúmyslně a bezprávně bližnímu, když je mu 20 neb
60 neb více aneb méně let. Vražda jest, když vezme kdo život
dítěti, třeba by jeden měsíc aneb jeden den staré byloaneumělo
ani dívati se na svět. Dle zákoníku Marie Teresie byla matka,
která neviňátku život vzala, nabodnuta na kůl a sice tam, kde má
člověk srdce. Nemluvím pro taký trest, ale jen připomínám.
Krutý to věru trest, a nebyla-liž ona sama ukrutná napřed?
Vraždou jest tedy i dítě jednodenní o život připraviti, ale co by
bylo vraždou za měsíc, za 3 neb za šest měsíců, to jest také
vraždou do nebe volající hned tenkrát než člověk na svět přijde.
Moudrému napověz
Kolik duší přemýšlí zlé věci v srdci svém, kterak by zba—
vili života tvora neviného Těch obětí jest číslo veliké, které není
obsaženo v 28.000 zavražděných ročně v křesťanské části Evropy.
Odhadovati číslo těchto neviňátek, které brodily se v krvi_dříve
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než ve křtu svatém se obmyly —- není možno člověku, ale jest
sečteno Bohem samým.
Spoluvinni jsou, kdo hřích tají, napomáhají, chválí, omlouvají.
Netřeba souditi hříšníka, ale politovati, a to politování jest
výstrahou jiným a tvoří veřejné mínění. Ponechme soud Bohu,
ale nechvalme hřích, neokrašlujme jej.
Mnohý člověk má na svědomí takovou vraždu apřed světem
jest považován za pořádného člověka.
Mnohá žena stará nezabila nikoho ze živoucích, ale rncejejí
jsou před Bohem poskvrněny krví neviňátek ani křtu ani života
nedošlých, které zemřely dříve než se narodily.
Kolik krve lidské volá k__Bohu o pomstu. jen to množství
krve, o němž víme, jak hrozné jest, což to množství krve,o kterém
my sice nevíme, ale před Bohem jest tak známo jako skutek
o poledni vykonaný! V krvi se brodí lidstvol Tento hřích od
lidňuje Francii druhdy křesťanskou.
A cestou ktomu krvavému moři což jest? Vášně člověka, jeho
hněv, zášť, msta, smilstvo, falešný stud, který nechce nésti následky
špatného života svého, lakota a celé hejno hříchů, které vládnou námi.
A mnohá krev nevinná volá trest na nás. jak krev Páně
padla nejen na Piláta a ostatní vykonavatele, ale na všecky, kteří
volali ukřižuj, na všecky, kteří k tomu mlčeli.
Podobně jest is námi — mlčíme—li ku špatnostem, jimí
vini jsme, byt bychom je sami nekonali.
»Mlčeti nemohu: musí býti naší povinností, když byl hřích
spáchán. Nesud'me, nemstěme se, ale neomlouvejme hřích, nýbrž
politujme, tím ždviháme mravní úroveň u ostatních. Spíše mějme
za to, že může člověk v přenáhlení spáchat násilí, než srozvahou
je hájit. V tom jest špatnost, jako byla zvrhlost v lapání Pána
a Spasitele v řeči. Vezměme si příklad na Spasiteli. On hříšníka
béře milosrdně k sobě, ale hřích odsuzuje.
'
Nasyceni musíme býti ovocem spravedlnosti. Srdce zacho
vejme čisté před každou myšlenkou zlou. Netrpme v srdci zlobu,
nestane se skutkem. Srdce čisté tvoř v nás, 6 Pane, každý den
— k spáse naší. Amen.
V.

Neděle XXII.po sv. Duchu.
»Dávejtež tedy, co jest císařovo císaři
a co božího Bohuc.
Mat. 22, 21,

A vůbec každému, což jeho jest, tak přikazuje zákon přiro
zený a zákon boží doložený výroky Písma sv., apoštolů iučitelů
clrkevních. jestliže někdo byl na statku škodu učinil někomu,
musí, chce-li hříchu odpuštění, ospravedlnění a věčného spasení
dojíti, učiniti patřičnou náhradu, když mu jest to možnoapokud
jest mu možno.
O této tak nezbytné povinnosti a jak marné jsou všecky
vytáčky chtíti se tomu vyhnouti, jsme zajisté všichni přesvědčeni,
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nuže my dnes uvážíme, nejmilejší v Kristu, jaká musí býti náhrada,
aby byla úplná a dokonalá. Všeobecně abych na tuto otázku od
pověděl, dím, že náhrada musí býti patřičná a přiměřená. jako
vůbec člověk pravidelně se vyhýbá těžším skutkům pravého po
kání a jen méně podstatnými skutky své pobouřené svědomí
uchlácholiti či spíše uspati se snaží, tak zvláště cizího statku žá
dostivý člověk, přišel-li přece k poznání spáchaných nespravedl
ností, jen k 'akés takés náhradě se obyčejně uvoluje, aby upo
kojil své svědomí, ale co vlastně vykonati má, koná jen částečně,
poněvadž jeho lakota -mu toho nedovoluje, lakota vždy raději
béře nežli dává a tak snadno člověka omamuje. Nejlépe udělá,
kdo nedůvěřuje sobě samému, poradí-li se s některým moudrým,
svědomitým mužem, snad se svým zpovědníkem, jak by náhradu
učiniti měl, neboť vtéto věci nedá se tak určitě a všeobecně sta
noviti, co by všeobecnou mělo platnost. Aby však přece, kdo
by toho nyní nebo někdy jindy snad potřeboval a upřímně také
toho použiti chtěl, znal všeobecná pravidla, jichž zachovati třeba,
má-li náhrada býti úplná a dokonalá, a aby snad se nedomnival
někdo, že vše, co povinen, učinil, dnešního dne chci vám vylo
žiti, jaká má náhrada býti, aby byla úplná a dokonalá.

Pojednání.
Kdo musí náhradu učiniti? Odpověď na tuto první otázku
mohla by se zdáti tak snadnou, že by si mohl někdo mysliti, že
nepotřebuje odpovědi. Náhradu činiti musí ten, kdo přivlastnil si
cizí majetek, jej má v držení aneb jakkoli nespravedlivě bližnímu
ublížil. Tak tomu sice jest, ale přemnozí lidé, když mají někomu
něco nahraditi, přece tak nečiní, jak již sv. jan Zlatoústý praví:
»Žádostivi jsou všichni bráti, kde něco možno získati, ale liknavi
jsou, když mají náhradu učiniti.:
jak mnoho lidí se domnívá, že náhradu činiti jest povinností
jenom sprostých zlodějů a lupičů! jak. mnohý žehrá a nevraží na
zloděje, který mu něco vzal bud z louky, z pole, z lesa., ze sto
doly, z obydlí aneb odkudkoli. A hle, tentýž člověk, který tak
se zlobí na svého škůdce, nepoznává, že i on sám jest škůdcem
jiných, když lichvou, podvodem a mnohou jinou nespravedlnosti
utiskuje, olupuje a o statek připravuje svého bližního. Aj, kdyby
všickni, kteří se prohřešují proti sedmému přikázání, kolikrát,
itěžce, zákonem světským tak odsouzeni býti mohli jako zá
konem božím odsouzeni jsou, nestačily by zajisté všecka vězenía
žaláře k jejich potrestání.
Neboť kdo jsou ti, kteří přece ještě někdy náhradu činiti
se uvolujíř Málo jest těch poctivých, kteří takto poslouchají hlasu
svědomí svého, a jsou to obyčejně lidé chudobní, služební, kteří
aspoň větší pilností a pracovitosti vynasnažují se pánům svým
škodu učiněnou nahraditi. Kde však, drazí v Kristu, jsou dnes
lidé, kteří, když úskokem a třeba i křivou přísahou nesprave
dlivý soud vyhráli, do sebe šli a náhradu učinili?
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Kde jsou mužové, kteří úřadu svého zneuživše a davše se pod
platiti, peněz nespravedlivě nabytých navracují? Kterému lichváři
to napadne, že peníz v tísni postavenému člověku půjčený, na
němž snad lpí krvavý pot a slzy ožebračených jiných lidí, jest
(vložka) vklad do záložny pekelné? Kde a kdy kdo slyšel, že by
se bližnímu, který o čest a dobré jméno oloupen byl i k nemalé
časné své škodě, učiněná křivda napravila a škoda i na statku
jemu z toho vzešlá nahradila? Který nesvědomitý poručník, jenž
žije a tyje z tuku vdov a sirotků, náhradu činí? Všichni sice ústy
svými říkají: »Navrat co tvého není;c ale ruka jejich asrdce ne
vědí o tom ničeho. Toho nepoznávají tito nespravedliví! Ale drazí
v Kristu, každý, kdo radil k nespravedlivému skutku na úkor
bližního anebo svolil k tomu, nebo docela skutek ten přikázal,
každý kdo mlčí, když bližní nespravedlivě osvůj statek jest odírán,
ač dle svého úřadu a postavení povinen jest každou nespra
vedlnost a neSprávnost udati, ano i dítky a dědicové když vědí,
že zděděné jmění nespravedlivé jest, jsou zavázáni k náhradě. —
Zmíním se pouze o dítkách a dědicích, kteří vědomě nesprave
dlivý statek drží. Takoví užívají obyčejně farisejské výmluvy:
Co nám do toho, to ať si zodpovědí ti, kteří nespravedlnosti se
dopustili. To však jest veliký omyll Kdokoli nějaký nesprave
dlivý statek má v držení a ví o tom, at již jej zdědil nebo darem
obdržel aneb jakýmkoli způsobem svým majetkem učinil, musí
jej navrátiti, nebot věc se hlásí k pánu svému, jest zásada spra
vedlnosti světské i boží.
Co někdo odkazem v poslední vůli anebo darem od ně
koho obdržel, jen tehdy beze škody pro duši svou podržeti může,
pakli statek ten náležel po právu a spravedlnosti onomu zemře
lému jako vlastní, poctivě vyzískaný majetek. Cizí statek nemůže
nikomu odkázán neb darován býti, a nemůže se státi sprave
dlivým, když přejde z rukou nespravedlivého držitele třebas do
rukou cizích. Písmo sv. u proroka jeremiáše praví: :Otcové jedli
hrozen trpký a zubové synů měli laskominy.: To jest nespra—
vedlivě nabytý statek nepřinese dědicům požehnání. kdyby ani
nevěděli, že nespravedlivý jest, pakli ale vědí a náhradu nečiní,
dopouštějí se hříchu. O kéž by tedy rodičové, záleží-li jim na
časném i věčném blahu jejich dítek, osvojili si smýšlení starého
Tobiáše, který před svou smrtí napomínal syna svého: >Neboj se,
synu můj, chudý sice život vedeme, ale mnoho dobrého míti bu
deme, jestliže se báti budeme Boha a jestliže odstoupíme od vše—
likého hříchu a budeme-li dobře činiti. —
Druhá otázka zní: Komu jest činiti náhradu?
Hle, tu se mi zdá. že mnozí se podobají oněm ukrutným
bratřím ]osefa egyptského, kteří krví zbrocený šat bratra svého
ubohému otci stařičkému ukazovali: »Sukně syna mého to jest,“
zvolal zarmoucený otec, »zvěř nejhorší snědla ho, šelma sežrala
]osefa.c
Nespravedlivý křesťane, jenž sužován jsa zlým svědomým
domníváš se, že jsi dosti učinil, když z uloupeného nebo nespra
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vedlivě nabytého statku almužny udílíš, anebo na dobročinné
účely přispíváš, i kdybys takto všecko rozdal, čeho jsi nabyl ne
spravedlivě, zdaliž pak víš, co činíš? Domníváš se, že bys mohl
Boha oklamati ukazuje mu krví zbrocený šat bratra svého, je
hožto blahobyt jsi jako lítá šelma rozsápal? Majiteli, vlastníku sa—
mému musí navrátiti se uzmuté zboží, ne rozdáno býti chudým,
ne kostelům, ne kněžím na mše sv. To jenom tehdy třeba uči
niti, nelze-li vůbec možno vypátrati pravého vlastníka! Jest to
ovšem dobrý skutek, almužnu dávati chudým, ale nikoli z cizího
majetku! Chudý, kterému almužnu udílíš ze statku nespravedli—
vého, bude se radovati a k Bohu za tebe se modliti, zatím však
dí sv. Augustin, >ten, kterého jsi oloupil, do nebeopomstu volá<<.
Na takovéto dobročinnosti nemá Bůh žádného zalíbení: »Obět
toho, který obětuje z nespravedlivě nabytého, jest poskvrněna.
Kdo obětuje obět ze statku člověka chudého, jest jako kdo
zabíjí syna před obličejem otce jeho,: praví moudrý Sirach.
Takovéto dary podobají se oběti ]idášově, jenž do chrámu
hodil oněch třicet stříbrných, kterých ani bezbožní fariseové po
držeti nechtělil
Navrat tedy, co tvého není, ale nikomu jinému nežli ma—
jetníku samému, není-li ho již na živé, dej dětem nebo dědicům
jeho; pakli ani těchto není, pak teprv můžeš, ba ano musíš ne
spravedlivého statku použiti ke skutkům nábožným, anebo dobro
činným!
Poslyš dále, milý křestane, mnoho-li musíš navrátiti!
Odpověď jest snadná! Všecko, co jsi nespravedlivě si při—
vlastnil, ne polovici, ne část, ale všeckol Svatý jan Zlatoústý
praví: »Moře pohlcuje lodi mnohé a veliké množství všelikého
zboží, ale málo kdy co z pohlcených lodí a pokladů vrátí; jen
bídné trosky a nepatrné zbytky utonulého zboží navracuje voda
na břeh mořský. Tak to činí i člověk lakotný a nespravedlivýa
Jako rozbouřené moře pohlcuje statek bližního svého, ale z be
zedného jícnu lakoty jeho vrátí se buď málo anebo nic. Aj, mno
hého snad připravil o celé jmění, anebo snad ze statku vyhnal,
mnohé rodiny snad na žebráckou hůl přivedl, jest dráč ne—
spravedlivý, přečetní se proti němu ozývají snad hlasové, a on se
přece domnívá, že pokání a náhradu činí, když z mnoha ne
spravedlivě ukořistěných tisíců několik krejcarů či zlatek dá
chudým? Nemyl se. milý křestane! Zacheus řekl, že nejen čtyr
násob nahradí, ale že i polovici statku Svého dá chudým, a potom
teprv se mu stalo spasení! Tak i ty musíš navrátiti všecko! Ne
máš-li již, čeho jsi se zmocnil, dáš jiné zboží, které by se odci
zenému rovnalo. a to ještě mnohdy nebude dosti! Odcizil-h's
statek takový, kterým mohl bližní něco vyzískati, i ten užitek
o který jsi ho takto připravil, musíš nahraditi. Byly-li to peníze,
musíš nahraditi kapitál i úroky, neb co mohl jimi vyzískati;
bylo-li to pole celé nebo kus, nejen pole vrátíš, ale i to, co či
stého užitku tí přineslo, byl-li to dobytek a snad jsi o něj bliž
uího připravil právě v dobu, kdy ho nejvíce potřeboval, tak že
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rnu vzešla veliká škoda z toho, vrátíš dobytek i škodu vzniklou
nahradíšl
Takovéto náhradě kdybys se chtěl vyhnouti najednou, učiň
tak' ve lhůtách a po částkách!
Konečně přicházíme ku čtvrté otázce: kdy třeba náhradu
činiti? Navrat odcizený statek hned bez prodlení, bez odkladu
aneb aspoň pokud ti možno co nejdříve. Čím déle odkládáš, tím
tíže ti bude nahrazovati, protože tím tíže se budeš loučiti se
statkem nespravedlivým, tím větší škoda vzejde bližnímu z tvého
prodlévání, tím tíže budeš ji moci napraviti, tím větší bude vina
tvá před Bohem! Každým dnem, každou hodinou roste hřích
tvůj a množí se dluh tvůjl Ci domníváš se, že dosti "je času, že
snad až ve své poslední vůli na to pamatovatí budeš? Kterak
chceš skutky světla konati až již noc ti bude nastávati, kdy žádný
pracovati nemůže? Pak teprve chceš náhradu činiti, když beztoho
všecko musíš zde nechati? Pak teprv chceš pokání činiti, až bys
již hřešiti nemohl? A nad to máš jistotu, že tě smrt z- nenadání
nepřekvapí? Hle, co čteš v písmě sv.: »Blázne, této neci již po
žádají“duše tvé od tebe, to pak, co's připravil, čí bude?
A proto vco prospěje člověku, byť celý svět získal, a na
duši své škodu trpělíh Chud a nah jsi přišel na svět, chudanah
ho zase opouštíš!

Smrt žebráka ikrále, chuďasa iboháče rovné činí sobě.
Blaze tomu, kdo v hodině smrti těšiti se může pomyšlením: žád
ného jsem v jeho právu nepoškodil, žádné slzy z oka bližního
jsem nevynutil, duši mou netíží žádný peníz krví potřísněný!
žádná mzda Jidášova!
Běda však tobě, křestane drahý, jestliže svědomí ti činí vý
čitky, že jsi držitelem statku nespravedlivého a náhradu činiti
přece nechceš! Ovšem mohl by mi někdo říci, řeč tvá tvrdájest,
těžká břemena nám ukládáš! Ale kterak já člověk rovný jiným
osmělil bych se o své ujmě někomu břemen a povinností uklá
datiř Ovšem přísně zní, co jsem mluvil, ale neukládám těch po
vinností já, nýbrž Bůh sám, hlasem svědomí, hlasem sv. nábo
ženství, hlasem své sv. církve, kterou ustanovil, aby byla sloupem
a utvrzením pravdy! Ostatně máš svobodnou vůli, můžeš voliti
— buď věčnou spásu, anebo věčné zahynutí, můžeš bud' nespra
vedlivý statek navrátiti a získati statků věčných anebo podržeti
statky časné a ztratiti nepomíjející !! Vol dle libosti, ale buď ujištěn,
milý křestane, že pravdu jsem mluvil. nebot svědomí tvé mi při
svčdčuje! () proto navrat cizi majetek, který duši tvoji tíží, aBůh
nahradí i tobě, oč jsi i ty byl nespravedlivě připraven, navrátí
nám svou milost a lásku a jako Zacheovi spasení se stalo, stane
se i nám! Amen.

yan Snížek.
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Neděle XXIII.po sv. Duchu.
O sebevraždě.
jichžto konec zahynutí. Ep. Kor. 34

Apoštol Páně mluví o nepřátelích kříže a dí, že Bohem je—
jich břicho jest a konec zahynutí.
Slovem břicho zahrnuje apoštol všecku smyslnost a všecku
žádost tělesnou, k vůli které člověk všecko podniká jako k vůli'
Bohu. Ale konec jejich iest zabynutí. Zahynutím myslí apoštol
ona věčná běda, která přicházejí po hříšném nekajícím životě.
Ale můžeme ze zkušenosti pozorovati, že takých lidí, kteří
si učinili za cíl života ukojiti všelikou vášeň svou, že jest konec
jich i zde na zemi zahynutí.
A co zvláštního jesr, že tito lidé, nepřátelé sv. pravdy boží,
bývají sami svými katy — bývají sebevražedníky.
Mluvil jsem minulou neděli 0 vraždě, jako smutném úkazu
mezi lidmi vůbec a mezi křesťany zvlášť, ;: dnes promluvím ještě
o smutnějším úkazu, totiž o sebevraždě. Učelem celého dnešního.
rozjímání jest, abychom všichni přivinuli se ku kříži Kristovu, a
v něm hledali spasení časné i věčné.

Pojednání.
Vím zajisté, že z vás žádný snad ani v nejmenším počátku
nenosí v srdci svém podobnou myšlenku, ale ze smutného úkazu
sebevražd můžeme se učiti, že boží soudy probleskují v životě
lidí a že ač jsou soudy boží nevyzpytatelné, přece můžeme po—
zorovati, že milost boží tvrdošíjného člověka opouštíapřenechává
vlastním cestám — jichžto konec jest zahynutí.
Minule pravil jsem, že kolem 10.000 vražd spáše se
v našem dílu země (Turecko nečítaje), kolik stane se sebevražd ?
Smutné jest říci, ale lépe jest říci pravdu, než pravdu skrý—
vati a tedy slyšte: v celé Evropě přibližně jak jsem spočetl do
roka sebevraždou končí nejméně 3krát tolik osob, kolik úkladnou
vraždou, tedy přes 30.000 ročně. Ba tu musí člověk uvážití, jak
hojný lov má satan mezi námi a jak mnoho ctitelů má hřích,
kteří k vůli němu i život svůj v obět kladou')
V našem císařství, které druhdy proslulo zbožností, jsme
celkem lépe na tom než jiné země. U nás ročně se stane sebe
vražd přes 5000, tedy as 14 denně. .My pak Slované v tomto
*) Stat. Monatschr. z r. 1893 přináší číslice úmrtí v různých městech:
Ve Vídni v r. 1891 359 sebevražd ; v r. 1892 838 ; v Praze bez předměstí
v letech 1886—1890 po 86 sebevraždách ; v r. 1891 76 sebevražd ; 1892 87

sebevražd a každé město české a rakouské a evropské přináší hříšnou obět
zločinné smrtí. Proto třeba o tom mluviti včas, aby každý byl pln hrůzy
i před myšlenkou podobnou. Třeba podotknout, že nahodilé smrtelné po
škození jest řidší než sebevražda! Dle St. Monatschr. ve Vídni zemřelo
r. 1891 225 nahodilým poškozením, v r. 1892 273, vPraze v r. 1892 85 osob;
v r. 1886—90 75 osob.
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ohledu byli jsme do nedávna nejzachovalejším národem, ale po
čínáme také klesati \! hrozný hřích sebevraždy. A příčinou toho
jest? Apoštol ji sám udává řka: nepřátelé kříže Kristova skutky
zapírají víru.
'
Jest pravda, že se stává, že mysl člověka vyšine se ze zdravých
kolejí a čl0věk zešílí a vykoná skutky, které by ve zdravém
smyslu nevykonal. Takové případy nemáme za hříšné, ale jsou
politování hodná neštěstí. Se sebevrahy třeba míti sice velikou
útrpnost, ale při obmezení toho zla musíme odsouditi skutek, byt
bychom neodsuzovali osobu jsou jistě sebevraždy šílenců a roz—
rušených osob. Nekonečně však větší počet případů jest, že člověk
sloužil hříchu dlouho a dlouho a konečně dozrává ovoce ďáblovo
a snaha jeho se nese, aby člověk sám sobě živct vzal, který si
nedal. ]ednu věc zřejmě i při smutné sebevraždě uváděti můžeme.
Zádný ze tvorů božích, kolik jich se hýbe na povrchu země, vhlu
binách mořských a pod oblaky nebeskými, žádný — pravím —
tvor nebéře sám sobě života — jen člověk jedinký činí zde
smutnou výjimku a on si může život vzíti a skutkem si jej béře
— proč?
Protože člověk není jako jiný tvor bez duše a vůle, ale jest
tvor obdařený duší nesmrtelnou, která má rozum, svobodnou vůli"
a svědomí. Proto ponechává Bůh nám volbu cesty, kterou se
chceme ubírati, a ukazuje nám cestu svých přikázání. Kdežtojiný
tvor vůli boží plní, nutně člověku ponechal Bůh svobodu, aby
jeho skutek měl zásluhu i vinu.
Bůh trpí, aby člověk si život vzal, ovšem že k tómu skutku
se neodhodlá, leda až když všecky milosti boží na něm byly
marné.
Llověk sahá do práv božích, že si béře život, jehož pánem
není. Každý hříšník sahá do práva božího, ale samovrah takovým
znůsobem, že skutek svůj již ani pokáním napraviti nemůže.
Útěchyplné jest učení Syna božího, že milosrdenství boží jest ve
liké, že přijímá hříšníka, který se k němu obrací, který pokání
činí, že není hříchu, kterého by Bůh v pravdě kajícímu neod
pustil. ale samovrah se sám z milosrdenství božího vylučuje. Sa
movrah nemůže více činiti pokání, protože se násilím takřka vtírá
ve bránu smrti a věčnosti a staví se před soudnou stolici boží,
ač jeho krev hříšně jest vylita a on nemůže více čin ti pokání.
Pokání můžeme činiti jen v životě ale ne více na věčnosti.
A co může býti horšího nad smrt nekající? Jedna jediná
věc se nazývá v Písmě sv. nejhorší a co jest to? Smrt hříšníka
nekajícího. Není se také co div.ti, že z takového skutku pochází
pohoršení i hanba. Však pohoršení i hanba dala by se napraviti,
ale nikdy ne smrt nekající.
K takovému skutku jako jest sebevražda — jest třeba, aby
byl č.ověk Boha i víry prázden, aby dal výhost každé vzpomínce
na věčnost; a proto církev sv. ustanovuje, aby samovrahu, jenž si
v příčetném stavu život vzal, aby pohřeb a obřady církve Kristovy
se odepřely, aby mu nehlaholil zvon při jeho pohřbu, aby nezněla
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modlitba nad jeho rakví, nebo on se Boha zřekl — on nezemřel
jako křesťan, není hoden ani pohřbu křesťanského, jest to přísné?
Mnohým se to zdá býti přísné, ale není. Cim kdo pohrdal v ži
votě, toho není hoden po smrti. jak spasltelné jest odepříti kře
sťanský pohřeb, poznáte 2 následující události. VSasku v posádce
vojenské příliš se daly smutné případy sebevražd Vojenští velitelé
pochovávali je se slávou větší, než pořádného vojáka, který po—
vinnosti své plnil. Případy se stále množily — tak že to bylo ná
padné vůbec. Ale tu upozornil kdosi pány na to, že vzdávají větší
čest sebevrahům než řádným, a proto, aby odstranily ty pompy,
jimiž. se jen hřích okrašluje a podporuje.
Velitel proto vydal rozkaz k vojsku a sice že každý, kdo si
z vojska vezme život, že bude v noci beze všech okolků na cvi—
čišti zakopán a nikdo že nesmí býti přítomen pohřbu.
A hle. Několik jich spáchalo hřích opět, a byli doslovně dle
rozkazu velitele pochováni, a sebevražda ochabovala.
Byli lidé tak slabé myslí, že hledali v tom smutném hříchu
svou slávu, že se o nich mluvilo, že je lidé litovali více než mno
hého, který poctivě snášel břímě horka i dne.
To je vma, kterou neseme všichni. Neboť pro mnohého vy
žilce truchlí mnozí více než pro poctivce, který zbožnou smrtí
život svůj uzavřel.

Pravil jsem, že mezi námi Slovany samovražda byla řídkou
Dosud jest řídkou u Černohorců, kdež není paměti, aby tak
sebe byl některý „ernohorec zabil. Roku 1890 jeden muž,
který byl mnoho dluhů nadělal a nemohl zaplatit, chtěl svému
smutnému stavu kulkou učiniti konec. Rána nebyla dobře mířena
a nebyla smrtelna.
Všeobecné rozhořčení bylo po celé Černé Hoře. Samovrah
byl dopraven do nemocnice, kam přišel sám kníže Nikola, aby
pokáral zbabělce.
'A poněvadž shledáno, že rána se zahojí, rozkázal kníže Mi
kuláš, aby onen muž opustil vlast svou a v cizině hleděl hanbu
ukrýti a po několika dnech vydal kníže rozkaz: »že všichni, kteří
ruku na svůj život vloží aneb jen se pokusí tak učiniti, budou'za
bezectné prohlášení a jich mrtvoly 24 hodin veřejně na šibenici
pověšeny, nebot jest dernohorce nehodno, zúmyslně si život vzííi,
nad nímž jest Bůh pánem a který toliko na bojišti na obranu
vlasti obětovati dovoleno jest.: Tak onen rozkaz, který jest nesen
v duchu křesťanském.
Stanou se ovšem případy, kde člověk v šílenství končí život
takovým způsobem, ale zde rozhoduje život minulý, také ten
dává svědectví. Kdybychom čítali vždy příčinu tohoto hanebného
skutku, shledali bychom vždy jen a jen hřích a sice hřích zasta
ralý — tvrdošíjný. Kdož může vyzpytovati cesty milosti boží.
která člověka zve, ale pak končí se i míra její, když člověk ne
poznává den navštívení svého. Jednoho přivede ku sebevraždě
hra a prohra, jiného život nespořádaný, jiného bázeň před trestem,
hanbou, obtíží, ztráta majetku, ztráta zdraví a pod. Ale mysl
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křesťanská má bojovati proti zlému a přemáhati obtíže. ]est za
jisté pohnutlivé pozorovati a čistí, jak mnohý člověk křesťan zá
pasil a bojoval statečně a nepodlehl dábelskému pokušení sebe—
vraždy, aby se zbavil všech obtíží jedním hříšným skutkem, a jak
jiný zámožný a šťastný člověk ve smyslu světa řečeno nemohl
snésti ani dosti malého soužení. které jej potkaloasáhl ku hroz
nému skutku sebevraždy. Vůbec lze pozorovati, že tento do nebe
volající. hřích má největší část svých obětí ve stavech zámožnějších,
které ale se odcizili sv. kříži — a bohem si [činii břicho a pak
se na nich i plní slova apoštola, konec jich jest zahynutí. ]en
kolik sebevražd se spáše v hernách, kde tisíce se prohrávají! Tarn
žádný chudák nejde, ale boháč, jehož život dávno byl odcizen
sv. kříži — a konec jeho jest zahynutí samovraždou a — izahy
nutí věčné.
]akou mohylu postavila sebevraždě Evropa XIX. století, jde
na jevo ze spisu Kroseova (Selbstmord im XIX. j.), kde spočten
d'e úřadních výkazů zjištěných ——nezamlčených sebevražd 1 mil.
500 tisíci Číslice to úžasná. Hroznější pak proto, že roste více
než obyvatelstvo. V posledním desítiletí čítalo se v Evropě prů—
měrně 40.000 sebevražd.
Kdyby nenastala náprava v názorech životních, pak by
v 25 letech XX. století byl už 1 million sebevrahů. Bože, kdo
všechno skončí jako sebevrah? Mnohý, který měl mládí svaté,
s jehož vlásky si hrávala hodná matka, a jehož čelo žehnal kří
žem otec před spaním — v několika letech četbou divokou přišel
o světlo boží víry, zmizel klid s očí — a trpělivost životní — a
ten milý hoch — se zavraždí! Pracuj proti tomuto moru sebe
'vražednému.
Všichni jsme povinni proti němu pracovati, odstraňovati, co
šíří příležitost a nákazu k němu. Pravím opět — nesudme člo
věka, ale nehajme hřích, polituime, výstrahu dejme. Bohu nechme
soud, ale nechval, co Bůh zatratil.
Mysl křesťanská snese veliké ano neuvěřitelné kříže —ajako
druhdy Job pomyšlením na Boha zaháněl zoufalství, tak mysl
křesťanská vzpomínkou na Boha se sílí, myšlenkou na budoucí
život potěší a neklesá ve hrozný zločin. Blažený kdo sv. kříž nosí
v srdci svém, toho srdce nezoufá, ale vytrvá a zvítězí. Amen.

Neděle XXlll. po sv. Duchu.
ll. boží přikázání; zneuctívání jména božího.
Nevezmeš jména Hospodina Boha svého
nadarmo, neboť nebude miti za nevin
ného Hospodin toho, kdo by vzaljméno
Hospodina Boha svého nadarmo. II.
Mojž. 20, 7.

Dlouho jsme se zabývali prvním přikázáním božím a často a
mocně dojal nás jeho bohatý obsah i jeho hluboce zasahující po
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žadavky. To přikázání jest opravdu prvním, jest králem mezi při
kázáními Vícekrát než jednou jsme to viděli: Kdo se odřekne
Boha, který pravil: ojá jsem Hospodin Bůh tvůj; nebudeš míti
bohů jiných mimo mneíc propadne kletbě všech hříchů počínaje
hříchem celého pokolení lidského, modloslužbou, až kčiré nevěře,
největšímu ze všech hříchů.
Kdo se však Pánu Bohu s upřímným srdcem klaní, kdo se
ho bojí jako svého otce, ale též jako svého soudce, ,kdo Boha,
jenž jest láska sama, miluje a jemu se cele oddává, kdo se vdě—
tinné důvěře vine k jeho srdci, kdo v něho věřídle pravéapevné
víry naší církve, kdo tak první přikázání boží zachovává, ten za
jisté plní i všechna ostatní a pro toho by nebylo ani třeba při
kazovati dále: Ty máš, ty nesmíš! nikoliv, sám by se modlil:
»Pane, buď vůle tválc
Tak by tomu bylo, kdyby první přikázání boží zachováváno
bylo. jak tomu jest v tom ohledu u nás? Aby nikdo v té pří—
čině nebyl na omylu, dává Bůh druhé božz'přikázání. Opět za—
znívá s tvrdé skály Sinajské do pouště El Hir v kouři a pla
menech hory do chvějících se srdcí slovo boží: »Nevezmešfme'na
Hospodina Boba svého nadarmo, neboť nebude míti za nevinného
Hospodin toho, kdo by vzal jme'no Hospodina Boha svého na
darmo /“
Vizte, rozmilí v Kristu, tot II. boží přikázání. Na něm mů—
žeme vypozorovati, jak jsme první přikázání boží zachovávali.
Bůh nám dal své jméno k tomu, abychom je vzývali, chvá
lili a velebili. Kdyby srdce naše bylo chrámem božím a kdyby
Bůh v něm přebýval, musily by zmlknouti všechny nesvaté písně
a nesmělo by zazníti ani jedno slovo, jež by chrám ten znesvě
tilo. Písně chvály a úcty, písně prosby a úpěnlivého volání by
musily z hlubokosti v něm se rozléhati.
Srdce naše musila by pocitovati radost a slast z toho, že
smíme chváliti toto sv. jméno. Neboť: čeho srdce plno, tím ústa
přetékají. A přece, nejmilejší, musil Bůh dáti zvláštní přikázání a
tresty je potvrditi, aby svého jména před zneuctíváním chránil.
Nic vám nenapadlo, když jste slyšeli slovné znění tohoto
přikázání? Při osmi přikázáních Bůh prostě a jednoduše buď zlé
zapovídá neb dobré poroučí. »Nebudeš míti bohů jiných mimo
mne; nezabiješ, nesesmilníš, nepromluvíš křivého svědectví, nepo
žádáš manželky bližního svého, aniž požádáš statku jeho-: to vše
bez jakéhokoliv přídavku. Při čtvrtém přikázání božím nachá
zíme zaslíbení, které učinil Bůh těm, kdož otce a matku ctí:
abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. jedině ajenom
druhému přikázání božímu přidána jest vyhrůžka! Zvláštní to
věc! A právě toto přikázání zdá se býti nejnepatrnějším. jak že?
Pro takovou maličkost, jakou jest zneužívání jména. jest třeba
zvláštního přikázání a k tomu ještě vyhrůžka trestem? Což ve
liký Bůh zapomněl své nekonečnosti & stal se malícherným? My
slíte tak? Pak pravím, že se velice mýlíte!
Rádce duchovní.

52
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Neboť nem maličkostí ani to, co se v druhém přikázání ba
žím poroučí, ani to, co se ;z'm zopovídá — nýbrž velice vážným
jest přikázání to pro všechny časy, zvlášť ale pro naše doby.
To jest obsahem dnešního našeho rozjímání.

Pojednání.
Snad se leckdo z vás

nad tímto přikázáním božím po—
zastavuje: jak může Bůh o své jméno tak velikou starost najevo
dávati? eknete snad: Na jméně samotném přece nezáleží ; proč
horlí Bůh pro své jméno? Odpověď na to jest zcela jednoduchá:
jméno boží jest drahocenným pokladem, jest čímsi velikým a
svatým, tak že se s nesvatou věcí nesnáší. Což jste toho nepo—
zorovali, rozmilí posluchači, že v druhém přikázání božím nestojí:
Nevezmešjmen božích nadarmo, nýbrž že se užívá jednotného čísla:
Nevezmes'jména boží/zo nadarmol? Co to znamená? ]souť přece
různá jména boží! — Lehce to uhodnetel Nejedná se v tomto
přikázání božím o jméno neb o jména boží, ale o Boha samého.
Rcete: Bůh, neb l'án, neb Všemohoucí; řekněte: Ježíš — Duch
sv., zvolejte: nebeský Otec — všecky ty názvy značí jednoho a
téhož nejvýš svatého Boha. A proto chápeme též, proč Bůh ne
může býti lhostejným, jak s jeio jménem zacházíme. Dobře si
vysvětlíme, proč Pán hned na druhém místě pamatuje na svě
cení svého jména a proč sám Pán ]ežíš na první místo sedmi
proseb otčenáše položil tu, která s druhým přikázáním božím
příbuzná jest: »Posvěť se jméno tvélc My bychom tohojistě ne
učinili, nýbrž jako první prosbu bychom položili: »Chléb náš ve
zdejší dejž nám dnes!: My to chápeme, pravím. Neboť, není-li
pravda, slyšíme-li jméno člověka, jehož známe, vybaví se přijméně
tom představa celého toho člověka v naší mysli. Zřejmě vidíme
v duchu vše, čím nám ten člověk byl aneb jest. Ano, často stačí
některému člověku pojmenovati jméno jiného a jeho duše jest
v nejhlubším ,nitru pohnuta, oko se zaleskne slzami. Což to vše
působí jenom to jméno, působí to ty písmeny, z nichž seskládá,

aneb ten zvuk, který v ucho doléhá? Nikoli, jménem jest ozna
čena z' osoba.

Může se státi, že náhle se zachmuří obličej tvůj, je-lí ti
jmenováno jméno některého člověka; doléhá do tvého srdce jako
jedovatý osten. ]iž leckdo se ulekl až k smrti, když zaslechl to
jméno, jež mělo v jeho životě hrozný zvuk. Nebyl to zvuk toho
jména, který ho poděsil, ale to, co se zvukem tím souvisí, totiž
osoba, která to jméno nosila, buď že se na ní sám prohřešil aneb
že mu od ní ublíženo a bezprávi učiněno bylo.
To jest jen jméno lidské; pozorujme však též jméno boží
]méno boží nám představuje osobu a podstatu boží. jméno boží
nám ohlašuje, kdo a co tento veliký Bůh jest. jaké jeho jméno,
taková jeho podstata. jeho jméno tak se kryje s jeho podstatou,
jako ruka s rukou. Nejmenuje se pouze svatým, ale skutečně
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jest svatým. Proto svaté jméno boží předvádí před duševní zrak
náš našeho Boha se vším, čím nám jest a čím nám býti chce.
Dává li se nám Bůh darem ve svém jméně, vybavuje—li se
každým z jeho jmen před námi představa Boha a upomíná-li nás
na vše, čím nám Bůh jest a čím nám zde ina věčnosti býti chce,
je to snad maličkostí, že dal zvláštní přikázání, jež by chránilo
toto sv. jméno před zneužitím? Zajisté nikoliv! Není-li to ma
ličkostí, ale je--li zločinem zneuctíti posvátný majestát panov
níkův, tím spíše musí se o cosi velikého jednati přijméně všemo
houcího Boha.
Každý tvor vyslovuje a hlásá jméno svého Stvořitele bud
hlasitěji neb tišeji; všemohoucím, moudrým a dobrotivým, ve
likým a vznešeným ho nazývají. >Nebesa vypravuiž slávu boží a
dílo rukou jeho zvěstuje obloha.: Z. 18. 1. oPodivuhodné jest
vzbouřené moře, ale podivuhodnější na výsostech Hospodin,: Z.
92, 4., pěje žalmista Páně. A mělo by se jednati o maličkost
v tomto přikázání, jež slavné jméno boží chrání a světiti káže?
Všechna moc, všechna spravedlnost, všechna vážnost, všechna do
brota a milosrdenství jsou vysloveny, jsou ukryty v tomto je
diném jméně. Bůh zjevuje se nám v něm jako nejvýš svatý. Svatý
ve svých soudech, svatý ve své vážností, svatý ve své lásce. Svatý
ve své vážnosri na hoře Sinaji. ve svých přikázáních, svatý ve
svých rozsudcích, jež pronáší hlas našeho svědomí, svatý ve své
lásce k hříšníkům, svatý na Golgotě. Ano svaté a vznešené jest
jeho jméno. Židovští zákoníci pokládali toto přikázání za tak dů
ležité, že tvrdili: celý svět prý se třásl, když toto přikázání po
prvé na hoře Sinaji zvěstováno bylo. A vskutku, rozmilí v Kristu,
v žalmu 110, 9 doslova čteme: »Svate' a hrozně jest jméno

jeho/<
Není tedy žádné pochybnosti, rozmilí v Kristu, v druhém
přikázání božím nejedná se o žádnou maličkost, ale ono jest ve
lice vážným a důležitým.
Zdaž bychom tedy neměli očekávati, že toto vznešené jméno,
jež nám tak drahé poklady zjevuje, křesťané vždy jen s velikou
ucrivostí vyslovovati budou?
Vším právem! Než co musíme místo toho slyšetiř S lítostí
musíme slýchati, že toto jméno bývá den co den zneuctíváno,
zneužíváno, hanobeno. Vizte, toť jest nový důkaz, že se při tomto
přikázání božím nejedná o maličkost. Hledejte jen v katechismu,
čím se zneuctívá jméno boží, a dozvíte se v otázce 384., kterými
hříchy lidé hřeší proti druhému přikázání božímu. Na otázku:
>Kdo zneuctívá jméno božííh obdržíme odpověď: »jméno boží
zneuctívá: 1. kdo je neuctivě vyslovuje; 2. kdo se Bohu roubá;
3. kdo hříšně přísahá nebo přísahy neplní, ačkoli by ji splniti
mohl; 4. kdo učiněný slib ruší.“
jsou to maličkosti? Ach, Bohu budiž žalováoo, v očích lec—
kterého zaslepeného křesťana ovšem. Ale v očích křesťana Bohem
osvíceného nikoliv. Jsou,

bohužel,

křesťané —-—
a není jich málo
*
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-'—.kteří jméno boží na nenáležitém místě a nevčas lehkomyslně
vyslovují. jsou to ti, kteří na Boha v srdci nejméně pamatují.
Kolikrát za den přeletí přes jejich rty zvolání: »Můj Božeíc aniž
by na Boha opravdu vzpomnělil Líbí-li se jim hudba, šat aneh
cokoliv jiného, není hned při tom náš milý Pán Bůh, když ří
kají: »Bože, to je krásalc nebo »to je božsky krásnéla Což musí
vše, co se nám krásným zdá, hned božským a nebeským býti?
Které jméno lidské — a kdyby to bylo jméno to nejméně dů
ležité —-tak často přese rty lidské přeletí, jako svaté jméno boží? —
Pojďme, nejmilejší, v té příčině do učení k jistému dávno
již zesnulému muži. Byl jedním z nejmohutnějších duchů, již kdy
žili. Muž, jenž hluboce vnikl do tajemství stvoření. jmenuje se
Newton a byl velikým hvězdářem. Newton nikdy nevysloviljména
božího, aby zároveň nesklonil hlavy své z úcty před všemocným
pánem, před Stvořitelem všech věcí. A my. kteří přece nejsme
“hodni takovému muži ani řeménky u obuvi rozvázati, užíváme
jména Páně často bez rozmyslu, bez pomyšlení na něho. Č) drazí
v Kristu. varujme se tak lehkomyslného zneužívání jména bo
žího! Neboť více než jedenkrát bylo dokázáno, že toto lehko—
myslné: »Ach Bože, ježíši, svatý, dobrý Boželc aneb zahrávání
si se jmény jeho miláčků a přátel, svatých, jako: »Maria, ]o—
sefelc a pod. neváží na váze spravedlnosti boží tak málo, jak si
leckdo myslí. jak často někdo volal při veselé zábavě při každém
třetím slově. »Ach Boželc — nebo »Ježíš, Mariaíc aby svůj žert
více okořenil. Ale jak často právě proto pozbylo toto svaté jméno

své síly, když někdy z hluboké bídy vzkroušenostiase stísněným
srdcem: »Ach Boželc k nebi zvolati a Ježíše o smilování popro—
siti chtěli
Než, nejmilejší, vy víte též, že jsou lidé, kteří jako satanem
poháněni neštítí se lebkomyslně, ba drze si zahrávati se svatým
jménem božím. Neboť na otázku 385.: »Kdo vyslovuje jméno
boží neuctivěíc odpovídá katechismus: :]méno boží neuctivě vy—

slovuje, kdo nejen bud jméno boží nebo jména svatých asvatých
věcí íehkomyslně nebo v hněvu vyslovuje, ale též kdo jia/z ke
klení zneužíván — Ano, jsou lidé, kteří sobě a jiným lidem neb
jiným tvorům zlé přejí — a to ve jménu božíml Chápete tu za
slepenost, jež se v tom jeví? Jsouce sami bezmocni zlo prevésti,
chtějí, aby Bůh lásky a milosrdenství jim pomáhal v jejich hříšné
zlosti. Četl jsem kdysi větu, která zněla skoro neuvěřitelně, že
totiž na zemi je:! více klení než modlitby. A přece, rozmilí po
sluchači, nezdá se, že by pisatel věty té neměl pravdy. Tak mnoho
proklínání jest na světě, mnohem více než modlitby, klení v hněvu
a z lehkomyslnosti, klení bezmyšlenkovitého i s plným úmyslem.
Klení, tato modlitba šílenců, všude a hladce a bez modlitebních
knížek vychází ze srdce. Všude je můžeme slyšeti: na ulici a
v dílně, v hostinci i doma, od starých i mladých, ba i nejmenší
děti již učí se klíti. Víte dobře, že dítě snáze a rychleji naučí se
klení než modlitbě Běda proto těm, kteří se tak zapomínají, že
i v přítomnosti nevinných dítek kletby pronášejí. Nebot zasáhne- li

—805—
tento zžíravý oheň mladistvá srdce, pak ovšem platí slovo Spa
sitelovo: 'rLépe by tomu člověku bylo, aby zavěšen byl kámen
mlýnský na hrdlo jeho a on pohřížen byl do hlubokosti moř—
skélc Mat. 18, 6. Ano, tak daleko jde zaslepenost, že někdo ani
o své práci a za obchodem jíti nemůže, aby při tom nezaklel.
Někteří lidé se domnívají, že klení je známkou jisté říznosti.
A s tím smutným zjevem se setkáváme nejen u lidí suro
vých a nevzdělaných, nikoliv, itak zvané lepší třídy, v nichž pa
nuje »bon tone, nevidí v klení ničeho zlého. Tažte se jen slu
žebníka neb děvečky, jak bohatý jest rejstřík proklz'nánž jejich
vzdělaného panstva a což toho uslyšíte! Všechno: Boží hromy a
blesky, Spasitelův kříž, na němž umřel, sakramenty — svátosti,
najmě nejsvětější svátost oltářní, kterou nás k životu věčnému
živí, jeho milí svatí musí sloužiti rozhněvanému při proklínání.
A je možná tomu uvěřiti? I ďábel bývá při klení vzýván od těch,
kteří se hrozně pozastavují nad tím, je-li jim někdy dle slova
božího kázáno o skutečné jsoucnosti ďábla.
Lidé tedy mno/zaproklínají; a známe se: koho? ó kéž by
se Bůh smilovall Jeden proklíná sám sebe a dí: Ať mne Bůh za
tratí aneb at mne ďas (ďábel) vezme; učitelé proklínají své žáky
a žáci své učitele; úředníci své představené; každý stav, vojen
ský i řemeslnický, panstvo i služebnictvo, ba, — ostýchám se to
říci — i rodiče proklínají své děti. Ani ten nerozumný tvor, to
zvíře, hovado není ušetřeno proklínání lidského; ubohý kůň neb
vůl, jenž dále táhnouti nemůže; slunce, jež příliš pálí; déšť; jenž
příliš dlouho neb příliš krátce trvá, — vše, vše jest proklínáno.
Někdo kleje ve zlosti, v nelibosti, v špatné náladě, někdo
se domnívá, že se mu u srdce ulehčí, řízně-íi si zakleje. jiný kleje
z nadutosti a myslí si, že dokázal hrdinský skutek, zneužil-li
pekla i nebe ke klení. Mnozí omlouvají své klení návykem neb
bezmyšlenkovitostí; pravíť, že tím ničeho zlého nemyslí. Tako
vých bych se otázal: Jest některé přikázání méně závažné a jeho
přestoupení _ménětrestné proto, že jsme si navyklí je podceňo
vatiř Co byste řekli zloději, který by se omlouval, že krádež tak
zle nemysiilř Aneb je“ to u něho jenom zlý návyk sahati po
věcech, jež mu nenáležejí? ]est to tedy nějaký zázrak, nenechá-li
Bůh bez trestu zneužívání svého sv. jména? Bůh přísahal, že »ne
bude míti za nevinného toho, kdo by vzal jméno Hospodina
Boha svého nadarmo.: Jest to tedy něco zvláštního, dostojí-li
Bůh svému slovu a kletby proklínačem vyslovené zpět na jeho
vlastni hlavu metá? jest to nějaký div, zavírá-li tak často pro
klínané nebe a nesesílá-li deště na zemi? jest to div, nedostává-li
se — ač žeň bohata jest — požehnání a úpí-li všecky stavy pod
tíhou této doby? ]est to nějaký div, vyrůstá-li z dětí, jež skoro
ustavičně jsou proklínány, kleté pokolení? Radujeme se z toho,
je-li tu a tam nějaký záchranný ústav pro tu ubohou, spustlou
mládež postaven a otevřen, 3 vychovává-li dobrý pastýř ty zblou- .
dilé ovečky opět jako křesťany. Těšíme se upřímně z toho —
nebot ústavy ty jsou důkazem a svědectvím křesťanské lásky

k bližnímu, křesťanského milosrdenství. Nejsou však íéž hroz
nými důkazy toho, kterak Bůh trestá mravní zkázu lidstva?
Nejhranější však trest rou/začů & proklínačů záleží v tom,
že se již nedovedou modlili. Pravda, nejmilejší, neučiníme jména
božího svatým teprv svými modlitbami, a také Boha o nic neolou
píme, zneuctíváme-li jeho svaté jméno. Ale kdo tohoto jména
zneužívá, kdo po něm sahá,'aby bo poskvrnil, podobá se dítěti,
jež po slunci blátem a kamením hází. Slunce, jež v nedotknu
telné dáli se stkví, nezasáhne, nedostihne, jemu samému však
bláto a kámen padají na hlavu zpět. jako na vzdor vší zlobě a
zkaženosti, jako na ponížení všeliké ubohé chvály z úst lidských
zůstává pravdou: Jméno boží jest samo v sobě svaté. Ale ty. po—
šetilé dítě lidské, dej pozor, aby tebe kletba boží nestihla! IBůh
pronese jednou kletbu, a to nad těmi, kteří jeho přikázání ne
zachovávali, a kletba ta bude tak hrozně zníti, že budou volati:
»Hory padněte na nás. pahrbkové přikryjte nás!: Luk. 23, 30,
nebot kletba ta zní: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věč
ného, který připraven jest ďáblu a andělům jeho !( Mat. 25, 41.
Proto vás, nejmilejší, prosím, at se ani ve hněvu, ani v žertu
nepřesune sv. jméno boží přes vaše rty. K modlitbě svěřil nám
Bůh své jméno a nikoliv ke klení. K čemu nás naučil Pán Ježíš
modliti se: »Posvět se jméno tvélc? K našemu posvěcení a ni
koliv k zatracení dala svěřil nám Bůh své jméno. V jeho jméně
jsme pokřtěni, v tom jméně stali jsme se křesťany. Jsme však
křesťany, zacházíme-li s jménem božím tak lehkomyslně, tak zlo
činně? Nikoliv, veliký, svatý Božel Často jsme se nechali unésti.
vychovali jsme hada zlého návyku a navyklí jsme rty své zne—
svěcovati tvé svaté jméno Vyznáváme to, litujeme toho. Ale
v budoucnosti má jinak býti. Pomáhej nám svou milostí, bychom
se naučili tvou svatou blízkost pociťovati a t é vznešené jméno
uctivě vyslovovati. A i kdyby modlitba naše zde na světě nebyla
ničím jiným nežli nesrozumitelným žvatláním dětským: Pane,
který slyšíš i křik mláděte krkavčího, vyslyš nás pro svatéjméno
své Amen.*)

Přeložil R. S.

Neděle XXIV. & posední po sv. Duchu.
Duch ancikristův: 1. ve víře, 2 v mravech, 8. v kázni.
Nebo povstanou falešní kristové a fa
lešní proroci a činiti budou znamení
veliká a zázraky, tak že by v blud
uvedeni byli, kdyby možné bylo, také
vyvolení.
Sv. Mat. 24, 20.

Dvojí předpověd koná v evangeliu Spasitel.
První se týká. zkázy ]erusalema, druhá zkázy světa. První
zkáze předchází ohavnost v chrámě jerusalemském, druhé zkáze
*) 9. kázání ze sbírky: »Das Gesetz der zwei Tafelnc. Predigten liber
die zehn Gebole Gottes von Franz Stingeder, Domprediger Linz a. D. 1907.
Druck u. Verlag des kath. Pressvereines.
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falešní kristové a proroci a znamení na nebi. Vždy jsou falešní
učitelé v církvi, jako koukol v pšenici, ale na sklonu světa bude
upíráno vše i božství Páně a bude učení falešných množství, která
budou vše možné a nemožné slibovati. V Písmě sv. nazývá se
onen odpůrný duch všeho křesťanského ancikrist.
Ten bude předcházeti slavnému příchodu Páně. Omyl mezi
Kristem a odpůrcem Kristovým není pro věřícího možný. Když
apoštolové slyšeli o falešných kristech, kteří budou volati »zde
jest: a atamOc, tázali se Pána, jak vypráví sv. Lukáš: na kde
Pane: Luk. 17, 37 se stane ten příchod tvůj, abychom se mýliti
nemohli. Kristus Pán jim odpověděl, že to bude tak zřejmé duši
věřící, jako jest vrozeno orlu, že letí tam kde má kořist mrtvou:
Jako příchod Páně jest zřejmý všem, tak jest ivěřícímu
zřejmý protikřesťanský duch, který se hlásá a kolportuje mezi
námi právě tak jako koukol mezi pšenici. Aby však nikdo ne
mohl býti na rozpacích, kterak blud od pravdy Páně rozeznati
může, vezmu za předmět dnešního rozjímání ducha ancikristova,
který se jeví ve třech směrech: ve víře, 2. v mravech, 3. v kázni.
Komu drahé jest slovo Páně, pozorně rozjímej a uvažuj
o duši své.
P o j e d n á ní.
I.

Rozmlouvaje Spasitel o člověku, který se Boha nebál a lidí
nestyděl, pravil: »když přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na
zemi?: To jest: on nalezne mnohé, kteří odpadli od víry. Budou
někteří, kteří víry se přidrží a jiní, kteří odpadli.
Duch ancikristův jeví se nejprve v odporu ku víře.
V tom leží onen falešný Kristus.
Onen odpor jest však zahalen, ukryt, aby lépe a bezpeč
něji klamal. jako první klam zahalen byl slibem: budete jako
Bůh, tak i všechna ostatní taktika satanova se podobá této první
taktice. Aby nalapal vice duší, proto na se béře roucho ovce, a
všelijak je přizpůsobuje.
]ednou zahalí se ve »volné badání-. Člověk musí bledati
pravdu. Toť krásné roucho ovčí. Když už pravdu naleznu, musím
přestat ji hledat. Jinak nehledám upřímně.
B h nám musí se dáti poznat, abychom mohli v tom krát
kém životě dojíti cíle svého: Boha poznati, jemu sloužiti, jej mi
lovati a věčně blaženu býti.
V poslední době tomu dali jméno »volné myšlenkyc, jako
by člověk mohl mysliti, co jemu se líbí.
Volně myslí toliko blázen, když ztratil pravidlo rozumného
myšlení. ulověk rozumný musí mysliti dle zákona rozumového a
nemůže mysliti volně. Nemůže na př. mysliti, že 2 )( 2 = 5,
neb 6, nýbrž vždy a jen 4. Všechny volné myšlenky jsou blud a
lež vědomá neb nevědomá, a jen jedinká odpověď je správná, a
nelze učiniti v ní pokrok žádný, žádné zdokonalení, žádné zlep
šení, zůstane pořád táž a táž.
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Pravda nemápokroku, nezná změny, nezná smlouvání se
lží, ona jen pořád opakuje »budc »aneb0c. Buď s ní neb
proti ní.
Jak nám to Kristus Pán pravil: »Kdo není se mnou proti
mně jest . Tak jest s každou větou, buď jest pravdou a pak
nezná smlouvání, aneb jest nepravdou a pak se mění.
jindy nazve duch ancikrístův každý náš věročlánek »poutem
duchac, protože o něm nemůže mysliti jinak než tak. Lidé sla
bého ducha se ihned lekají »poutc. Každá pravda jest nejen
pouto ducha, ale jeho podpora, že nemůže blouditi. Podívejte se
na slunce a jeho soustavu, jak nám ji rozum lidský vysvětluje.
Mnohé věci lidé namluvili se o hvězdách nebeských, o jich
původu a pohybu. Když však dokázáno nám, že slunce stojí a
země se točí, jest konec všem dohadům a pochybnostem. Pravda
obmezila blud a posilnila ducha. Tak iest i 5 články víry naší.
Nejsou poutem ducha, ale silou jeho. Falešní kristové mohou na
př. 0 duši naši souditi přerůzně: jaká a co duše jest.
Kristus Pán však nám dí, že jest obraz boží, a duše nesmrtelná,
že jest schopna hříchu i ctnosti, odměny a trestu, a tím vylou
čeny jsou všechna odchylná myšlení jako bludná. To však není
pouto, ale výhoda. Jako není poutem, když vím správnou cestu
někam, tak není poutem, když vím něco určitě, nýbrž je to výhodou.
Pod podobnými zástěrami skrývá se nekřesťansky' duch,
který nás odvádí od pravdy k bludu.
.—
Křesťanský duch se zračí ve slovech sv. Petra: »kam bychom
šli, když ty máš slova života.:
Nekřestanský duch v řeči ostatní : »kdo pak to může snésti,
tvrdá jest řeč tato.c Proto křesťanský duch leží ve vůli vždy býti
s církví a s jejím učením za jedno: co věří ona, to věřím i já a
co odsuzuje ona, to odsuzuji i já, a sice proto, že církev jest
zřízení boží, v němž mluví ]ežíš sám. Protikřestanský duch vidí
v církvi dílo lidí a proto myslí, že může volně mysliti o článcích
víry a zjevení.
tom pak jest moderní šílenství. ]estli nemohu ani přiro
zenou pravdou pohrdat, a proti ní jednat, musím-li přirozeně
vzíti za podklad moudrého jednáni, přirozenou pravdu, pak tím
více i nadpřirozenou pravdu musím učiniti základem moudrého
života. Duch Kristův je ve slovech: věř, víra tvá tě uzdravila.
Duch ancikristův jest vysloven na první stránce sv. Písma: »Ni—
koliv, smrtí nezemřete.: Ten zápor trvá dál a v jiných věcech.
O stvořiteli světa, o duši lidské, o věčném životě. To jsou ti fa
lešní kristové, kteří divy činí, že i rozumného jinak člověka po
blázní, že v blud se uvésti dá. Tak jest i s druhým bodem
mravů.
II.
Přikázání boží jsou pravidla pro vůli lidskou.
Bud vůle kráčí po cestě přikázání, neb mimo ně. Duch
Kristův jest: zachovej přikázání.
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Ta přikázání zachovají nás pak před mnohým zlem. Jest
to přirozený zákon, že musím zachovati jisté podmínky života:
dýchání, stravu, nápoj, pohyb atd.
Když to nezachovávám v té míře jak jest přirozený poža—
davek, hynu a musím hynout.
Podobně jest nadpřirozený řád nutný a neúprosný: bud
musím zachovati neb hynouti. Ten nadpřirozené nám znova a
znova připomínaný zákon jest desatero božích přikázání. Zde jest
nám volba dána: bud zachovávat bud překročit. Kristův zákon
a duch jeho se opakuje slovy: >zachovej přikázání.
Však jinak jest duch ancikristův, ten má pravý opak za
cíl. Celá stupnice odporu proti přikázání jest v ústech anci
krista. —
První stupeň odporu jest: k čemu pak tato přikázání?
Právě tak jako v ráji: proč nejíte z prostředního stromu?
Bůh nám dai přikázání pro naše blaho, poněvadž tak stvořeni
jsme, že nemůžeme bez následků zhoubných jednati proti stano
venému přikázání,
Jsme na stanovisku dětí, které chtějí býti moudřejší a zku»
šenější než ustaraní a bělovlasí rodiče. To jest první stupeň.
Druhý jest horší: přikázání omezuje vůli naši. Jaký to ne
smysl a vlastně rouhání. Já vím, že z vás posluchačů nikdo nemá
podobné mínění, není nikdo z vás tak zaslepený a nemoudrý.
Zákon sice obmezuje naši svobodu, ale obmezuje ji ve zlém
myšlení, řeči a skutku. Omezuje svobodu člověka konati věc ne
spravedlivou. Žádný nebude hájiti svobodu dělati zlé_ a nesprave
dlivé věci. Dále obmezuje svobodu dělati věcí nemilé a odporné
bližnímu svému. Kdo bude chtít hájiti svobodu, aby směl bližní
tvůj dělati bližnímu, co sám nechce, aby mu jiný činil.
Kdo bude hájit svobodu, aby mohl člověk spáchati zlou věc
nad sebou samým? Na př. samovraždu a pod. Kdo to bude po
kládat za omezení svobody?
Konečně příkaz boží zapovídá konaíi smrtelný hřích t. j.
věc, která jest ohavnou před Bohem a vede k smrtelným ná
sledkům. Kde jest zde omezení jaké? Jest omezení svobody, že
se nesmí vzíti a prodávati volně jed? To není omezení to jest
výhoda a dobrodiní.
Však duch vzpoury vůle lidské ten deklamuje o spoutání
vůle lidské přikázáním božím. dlověk jest svým vlastním pánem
ano ibohem. Tot třetí a nejvyšší způsob ducha ancikristova.
Zrovna tak jako slova v ráji: budete jako bůh. Ěábel tehdy
řekl jen: budete jako bůh. Teď však duch jeho v drzosti po
stoupil a hlásá: ty jsi svým vlastním pánem a nikdo nemá ti co
poroučet a zapovídat. Pro věrného křesťana jest to rouhání, pro
odpadlíka jest to řeč milá a vítaná.
Z této revoluce vůle člověka proti víře a přikázání božímu
jde také revoluce proti vší disciplině, kázni a autoritě.
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III.

jest to přirozené, že kde má býti pořádek. musí býti také,
kdo se o pořádek stará, a že ten kdo se stará, musí míti moc. aby jej
poslouchali. Když není toho, také nemůže býti pořádku. Ten řád
vyjádřen jest čtvrtým přikázáním: cti otce.
On se pak šíří též na dílnu (mistra), školu (učitele)l stát
(vladaře), církev (biskupa a papeže) a pod.
Duch Kristův jest škola poslušnosti a řádu: i špatně žijící
správce úřadu velí poslouchati: čiňte podle učení jejich, ale ne
podle skutků jejich. Odpad od ducha Kristova se jeví odbojem
proti každé kázni. Duch ancikristův jest vyjádřen slovy: Nad
hvězdami jest náš trůn a Nejvyššímu chceme býti rovni aneb
jinak: >ni Boha ni pána.: Z toho ovšem může vzniknouti pe
kelný nepořádek už zde na zemi, jak nám dějiny jasně vypráví.
Tento duch odporu jest stále větší a větší. Důkaz toho lze po
dati ciframi, které nám udávají stoupání zločinnosti nejen u starších
ale i mladších. Číslice samovrahů mladých i starých. Nždy bude
hřích a bude i vždy hřích v samotné církvi, ale rozdíl jest, zda
se páše s hanbou či beze všeho studu.
jest to duch ancikristův, který předchází veliké bouře a ne
štěstí lidstva vždy.
Hřích za sebou táhne bídu velikou dle slov Písma: spra
vedlnost povyšuje národ, ale hřích bídné činí národy.
Ten odpor protikřesťanský proti vší kázni jeví se tím, že
nejsprostším způsobem se útočí na ty osoby, které řád křesťanský
hájí, káží.
Když Kristus Pán mluvil a kázal, tehdy chápali kamení, aby
házeli naň. Stalo se, že i vložili ruce, aby jej — ukřižovali. jeho
oslavené tělo jest mimo dosah jejich rukou vedených duchem
a'ncikristovým, proto se vrhají na to nejbližší, co souvisí s řádem
křesťanským: kněze, řeholníka, biskupa, papeže. Zbraň čistá ine
čistá jest vítána, jen když jest proti osobám stojícím při řádě
křesťanském. (V r. 1907 v 28 případech falešně nařkli řeholník'y
v Italii z ničemnosti, Apolog. Runds. 1. seš. str. 32 n.)
To jest ten duch pekelné zášti proti všemu křesťan
skému.
A tento duch získává mnohé jinak klidné osoby a činí
z nich nenávistníky Boha a všeho křesťanského řádu. Ten duch
jest v zápase stálém.
Křesťanský duch postavil ty kathedrály a chrámy a ústavy
vzdělávací a dobročinné a ancikristův duch zapálil je. Ruce,
k tomu půjčili lidé křesťané, kteří se dali tím duchem vésti a
jemu věřili: aj tuto jest Kristus!
Pro lidstvo jest jediná naděje: Bůh a řád boží ve společ
čnosti lidské. jiné naděje není. jen v Bohu může duše od
počinout a společnost lidská obstáti. Všechna lidská moudrost,
hospodářství a věda ve všech formách jest bezmoci — bez Boha!
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Můžete přiměti násilím člověka, aby to a ono nedělal, ale
nemůžete změniti jeho vůli, aby to nechtěl dělat. To působí to
liko Bůh.
Mnoho lidí obchází se vší volností: myšlenky, řeči iskutky
kolem a všichni si vedou jako Kristovi učitelé a jsou lžikristové
a lžiproroci: a bohužel získávají žáků mnoho, a mnozí z vyvo
lených se dívají jak je to možno. »Ejhle předpověděl jsem vámc
praví Pán. Proto neběž jako nerozumný, ale uvažuj, že jest to
jistá známka, kterou nám předpověděl Spasitel.
Přijdou lžikristové a budou opak učiti, co Kristus: na místě
víry — nevěru, na místě poddanosti vůle, vzpouru, na místě lásky
ku kázni a autoritě, odboj.
V tom nemůžeš býti nikdy na rozpacích a nikdy v nebez—

pečí ku svedení, leč bys chtěl sám odpadnouti. Kristus tiporoučí
rozum věnovati sv. božské víře, vůli sv. přikázáním a srdce po
slušnosti.
To víš, proto nemůžeš nikdy býti sveden bez své vlastní
viny, před čímž tě ochraňuj Spasitel plný lásky a milosrdenství.
Amen.

Fr. Vaněček.

Neděle XXlV. po sv. Duchu.
Další různé způsoby zneužíváníjména božího; hříšná přísaha.
»Nevezmeč jména Hospodina, Boha
svého nadarmolc
II. Mojž. 20, 7.

Vraťme se, nejmilejší, ještě jedenkrát k druhému přikázání
božímu, které sice se zdá na pohled nepatrným, ale ve skuteč
nosti jest velikým a vážným. A abychom se úvodem dlouho ne
zdržovali, vizme hned, které hříchy kromě lehkovážného vyslo—
vování jména božího a kromě klení v tomto přikázání ještě za
povězeny jsou Dnes opět uvidíme, že toto přikázání není malič>
kostí, ale že svou vážností nikterak nezůstává za ostatními.
Nevezmeš jména Hospodina, Boha svého, nadarmo! Přemý—
šleli jsme již někdy o tom, co znamená bráti jméno boží na
darmo? tastni jsme, jestliže nikdy nelžeme a nepodvádíme; ale
tisíckrát šťastnější jsme, budeme-li moci na konci dnešního ká—
zání říci: Že bych byl s jménem božím na rtech lhal aneb ve
jménu božím podváděl, — ne toho hříchu nejsem si vědom;
díky milosti boží, že jsem toho hříchu zůstal uchráněn.
Co znamená bráti jména boží nadarmo? — 
Odpověď na tuto otázku jest předmětem dnešní úvahy naší,
již konáme ve jménu Páně, ke cti jeho svatého jména, k našemu
užitku a prospěchu.
Nemrzte se na mne, že opět vám katechismus vykládám.
Třeba by prosté řeči mé byly na katechismu založeny, přece
mohou přinésti hojný užitek. Tedy chutě k věci!
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Pojednání.
I.

Co znamená bráti jméno boží nadarmo? —
Neviděli jste toho nikdy, že na vývěscích obchodů, jichž
majitelé nejsou dosti poctivými, lze často čísti: Zde se prodává
jen pravé, původní zboží? jdete do vnitř, koupíte, máte radost,
že jste učinili dobrý nákup za laciný peníz; později však zname
náte, že jste byli ošizeni. Jak nazvete ten vývěsný štít? Pod
vodem, není-li pravda?
Podobně bývá zneužíváno i svatého jména božího, jež bývá
někdy pouze vývěsným štítem, lákadlem oznamovací tabulí, pěknou
firmou, kdežto srdce docela jiné věci ku prodeji nabízí. Zde my
slím hlavně na ty křesťany, kteří při všem mají Pána Boha
v ústech, řlkajíce: »Můj Bože, můj Boželc — ale vůli boží plniti
se nesnaží.
Někdo chodí snad též do kostela, poslechne dokonce iká
zání, jest dojat — ale v srdci zůstává tím starým. Jiný jde na
mši sv. aspoň 0 největších svátcích — o hodech božích — pro
tože by si lidé o něm mohli mysliti, že jest pohanem — a to
by mu bylo líto. Opět jiný se domnívá, že docela stačí, jeli
členem některého katolického spolku aneb účastní-li se nějaké
katolické zábavy, nějaké dobročinné slavnosti, třeba by tak činil
jenom na oko, srdce jeho jest daleko i katolického přesvědčení
i křesťanské dobročinnosti. Kdo tak jednají, lhou a podvádějí ve
ve jménu božím! Neboť praví Pán: >Lid tento ctí mne ústy, ale
srdce jejich daleko jest ode mne! Mat. 15, 8.
Lhou a podvod se sv. jménem božím tropí i lidé. kteří
zbožnosti jako pláštz'ku užívá/íce katolíky vybízí, aby z církve vy
stouýilz' a zděděné víry se zřeklí; nabízejí jim křesťanství svobo
domyslné a ve jménu božím je lákají k náboženským schůzkám
do hostinců. Což jste nikdy nečetli v novinách pozvání té neb
oné sekty náboženské, která v hostincích a veřejných sálech své
bohoslužby koná? Ach, křesťané milíl Jak hluboko klesli tací
lidél Byly doby, v nichž“ křesťané konali své bohoslužby v pod
zemních chodbách a hrobkách, katakomby zvaných, aby ušli vzteku
pohanskému a uchránili nejsvětější svátosti oltářní před zneuctě
ním. Ale svolávati lidí za účelem konání bohoslužby do hostinců
— to zůstalo vyhrazeno naší době. Což myslíte, nestojí na příliš
slabých základech ta víra, která počítá s pohodlnosti a požíva
vostí svých vyznavačů? Nemyslíte, že je to zneužívání svatého
jména božího, užívá-li se ho k bludnému učení? Hlásá—lise lidem
jen to, co jim se líbí a zamlouvá, co uši lechtá, odnímá-li se jim
různými rafňnovanými způsoby prostá a dětinná víra ze srdcí,
káže li se jim místo sv. moudrostí boží vlastní moudrost lidská,
překrucuje-li se slovo boží, vykládá-li se Písmo sv. tak bezohledně,
že konečně každý je s tou vírou spokojen, třeba by se mu o nebe
a peklo ani dost málo nejednalo? To jest zajisté podvod se sv.
jménem božím páchaný. —
,
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Lhou a podvod se sv. jménem božím páší i ti, kteří po
dobně činí jako ýida'š, jenž svě/zo Mistra palz'bem'mzradil. Tak
činí z největší části všickni odpadlíci. Zrazujíce církev, činí to vždy
s polibkem. Čtěte jen kterýkoliv protináboženský list, jenž víru
v lidu podkopává. Vždy tam najdete s dostatek ujišťování, že jest
rozhodně pro náboženství; jen zlořády prý chce káratianehodné
služebníky církve neškodnými učiniti. I to jest podvod se svatým
jménem božím.
I na schůzích těch, kteří celý svět a se světem též všechno
náboženství převrátiti chtějí, můžete slyšeti, že nejsou nepřáteli
náboženství a víry, že považují náboženství jen za věc soukromého
přesvědčení. I oni lhou a podvodu se dopouštějí ve jménu božím.
Neboť sotva jsou sami mezi sebou, odkládají škrabošku a zpívají
docela jinou písničku. Nechtějí dáti pokoje, — ujišťují — dokud
poslední sluha náboženský nebude ze školy ize světa odstranění
Aneb četli jste snad ve svém životě jen jedinou nevěreckou knihu,
která by nebyla začala slavným prohlášením, že se spisovateli ne
jedná o nic jiného, než jen a jen o pravdu?
A co mám říci o těch, kteří se k nám lísají s řečmi slad

kými jako med, že prý i oni za potřebné uznávají návštěvu ko
stelů, že i oni chtějí za dobré a poctivé lidi jmíni býti; jen prý
sé nesmí m'a přehánětz', člověk prý nesmí býti bigottním, pobož—
nůstkářem, — toho že Pán Bůh nežádá; také prý nezáleží ani
tak na tom, co člověk věří, jako spíše na tom, aby řádně žil a
řádně jednal — to že jest věcí hlavní! Co o tom všem jiného
říci, než; lhou a podvodu se dopouští Ve jménu Boha, který
pravil: >Ze jsi vlažný, a nejsi ani studený, ani horký, počnu tě
vyvrhovati z úst svých.: Zjev. 3, 16.
jméno boží nadarmo béře též ten, kdo slova božího užívá jako
pláštíku, kterým by vlastní zlobu a špatnost přikryl. Vrah nemluvňátek
král Herodes mluvil k mudrcům od východu o tom, že se chce
děťátku betlemskému pokloniti, zatím však myslil na to, kterak
by je zavraždil. Podobně i někteří křesťané jednají.
Leckdo říká: Nač tolik peněz na kostely a kaplel Kněží
mají beztoho mnoho peněz! ]e přece ještě mnoho užitečnějších
způsobů peněz upotřebiti. Chudí chtějí také býti živi atd. — Nezní
ta řeč podobně jako druhdy řeč ]idášova: »I proč se stala tato
ztráta masti? Nebo mohla ta mast prodána býti za více než za
tři sta peněz a dáno býti chudým.: Mar. 14, 4—5. Ach, ]ždáši,
ty lžeš ve jménu božím! — Praví li kdo chudasům: »Pán Bůh
vám pomoz! — sám ale ničeho jim nedá, — aneb učiní—litak,
jako Ananiáš a Satira, kteří slíbili, že všechen majetek svůj Bohu
obětují, zatím ale tajně část svého jmění si ponechali, — užívá-li
kdo Písma sv. takovým způsobem jako ďábel, když Pána Ježíše
pokoušel, podvod je to, který páše ve jménu božím.
Ale přijde hodina, ve které nepostačí podobné říkání: Pane,
Panel Kdo se jménem božím podvodné abych tak řekl obcho
dují, nepodvádějí ani tak Boha, jako samy sebe a připravují se
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o svou blaženost. Bůh nechce ničeho věděti o oné zdánlivé sva
tosti, kterou člověk se jménem božím na rtech nesvaté a sobe—
cké žádosti hříšného srdce svého zakrývá a se staví, jako by byl
zbožným a bohabojným člověkem. To jest farizejství naší doby,
jež toto přikázání zakazuje. ]est to duch konvencionelního lhaní
našich dnů, který tímto přikázáním jest souzen. / Vždy mají lidé
jméno boží v ústech. vždy mluví o náboženství, o ctnosti, 0 po
čestnosti. o spravedlnosti — ale srdce jejich jest daleko toho
všeho. -—
II.

Jsme již u konce? Nikoliv, drazí v Kristu! Jsou lidé, kteří
v tom podvodném užívání jména božího jdou ještě dále. Volají
Boha za svědka bez potřeby, ba i při same' nepravdě, aneb na
potvrzení slibu, jemuž nemíní a'osta'tz'.Ano, zavazují se přísahou
z' k tomu, že něco nedovoleného učiní neb hříšný slib splní.
Rozmilí posluchači! Víte, že propasti zloby, v něž některý
člověk upadá, jsou hrozně hluboké, ba bezedné. K nejhlubším
propastem lidské zloby a ďábelské zaslepenosti náleží zajisté zne
užívání svatého jména božího k lehkovážné nebo dokonce křivé
přísaze.
a) A přece, jak zkvétá a množí se za našich dnů lehko
va'žne'přísahám? Ano, béřou lidé Boha za svědka při nicotných
& malicherných věcech, jež ani za řeč nestojí. Bůh nám dovolil,
abychom se ho za svědkn dovolávali, abychom měli účinný pro
středek pravdy hájiti,- lež odkrýti a tím společnost lidskou před
Škodou chrániti. Ale naprosto nedovolil toho, aby s jeho svatým
svědectvím lehkomyslně zahráváno bylo, aneb aby přísahou stvrzo
vána byla lež a zločin. Písmo sv. několikráte nám vypravuje, co
z takového lehkomyslného přísahání pochází. Vzpomeňte si na
Heroda, který dceři svého bratra přísahal: »Začkoli budeš pro—
siti, dám tobě, a kdyby to byla polovice mého královstvíla Mar.
6, 23. A tato lebkomyslná přísaha vyžádala si za obět hlavu sv.
jana Křtitele a učinila z Heroda vraha.
Snad někteří z vás znají z biblických dějin jméno vojevůdce
_a soudce Jefte, jenž opojen vítězstvím učinil neprozřetelnou pří—
sahu, že obětuje Bohu vše, cokoliv mu nejdříve z domu jeho
přijde v ústrety. A stalo se, čeho se ]efte nenadál: přišla mu totiž
nejdříve vstříc jediná jeho dcera, kterou Bohu zasvětil. Nepama
tujete se na to, jak lehkomyslně přísahal Petr, že nezná svého
nejmilejšího Pána a Mistra & že této přísahy po celý život slzami
lítostí oplakávalř

Avšak ti nebyli jedinými, kteří se tak provinili. jak mnohý
Se uvrhl lehkovážnou přísahou, z nepravého studu a z nepravého
pojmu o cti před světem z velikého hříchu do jiného daleko hor
šího! Lehkomyslné přísahání' jest jistě jen známkou prolhanosti
srdce lidského a uvádí vždy do bídy.
b) Co však mám říci o zneužívání jmena boží/za k přísaze
hříšně )
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Pro nepravdomluvnost
křesťan může

lidskou vyžadují úřady přísahy a

a má přísahati, je—li k tomu vyzván. Jestliže pří

sahou hájí práva a podporuje pravdu, rozmnožuje slázu boží a
přispívá k blahu bližního. I sám Ježíš Kristus před veleknězem
přísahal. — Než, křesťané drazí, nebeřme přísahu na lehkou
váhul Velikou věc to věru konáš, pozdvihuješ-li ruku k nebi
aneb kladeš-li ji na sv. evangelium; vážné a těžké jest slovo, jež
při tom pronášíš: »K tomu mi dopomáhej Bůh a toto sv. jeho
evangeliumlc Veliká a důležitá jest přísaha! Plameny svící, které
kolem kříže při přísaze planou, upozorňují na světlo, jež s nebe
přichází, aby v sporné záležitosti nastalo jasno: upomínají však
“též na oheň pekelný, který křivopřísežníxa čeká. Dej si pozor,
aby ruka tvá a ty tři prsty, které k trojjedinému Bohu podzvi
huješ, nebyly pozdviženy na potvrzení lži a nepodporovaly pod
vodu. Neboť pravíš li: »K tomu mi dopomáhej Bůhlc a není-li
pravdou, nač přísaháš, pak vyzýváš Boha, aby ti nepomáhal,
slavnostně se zříkáš jeho pomoci a milosrdenství, nemá ti více
býti milosrdným!
Zda bychom se neměli domnívati, že den přísahy musí býti
dnem hrozné vážnosti, že důležitost hodiny té pocítíme v kosti a
v morku — a přece, jak lehce dnes lidé k přísaze přicházejí od
bývají ji tak, jako nějaký všední úkon.
jeto
zlé znamení, jeví--li se potřeba tak četných přísah.
Sotva kde vycítíme, jak vzdáleni jsme od vznešeného našeho
vzoru a příkladu, kterým nám Ježíš Kristus byl, jako právě zde.
Kdyby nebylo lži mezi námi, nebylo by třeba přísahy.
Daleko smutnějším znamením, ale též daleko těžší obža
lobou křesťanství, jak dnes jest praktikováno, jsou četné křivé
přísahy. To jest hrozný důkaz, že druhé přikázání boží není ma—
ličkostí, ale vysoce potřebným zákonem. Tu přísahá někdo a
neví vlastně ani, nač přísahá. Jiný zná věc pouze povrchně. Opět
jiný podléhá nátlaku příbuzných, kteří mu našeptávají: »Snad
nám přece nepomůžeš do krimináluřc
Tarn zas někdo pozdvihuje svoji ruku a dovolává se vševě
doucího Boha za svědka, aby se tou křivou přísahou zbavil své
viny a ušel její následkům. Kdosi učinil jedenkrát zločinný vý
rok: »K čemu by byly křivé přísahy, kdyby je člověk skládati
nesmělřc Ale já táži se vás: K čemu bylo by peklo, kde by do
pekla nikdo nemusilř
c) Ano, nejmilejší,vbuďte ujištění: »Hrazné jest upadnouli
vruce Balm živě/w.- Zid 10, 31. Kdo křivou přísahou vyzývá
Boha, aby byl mstitelem jeho nepravdy, pocítí sám na sobě
hrůzu jeho soudu. A třeba by spravedlnost světská křivopřísež
níka vždy trestem stihnouti nemohla, vševědoucí soudce nalezne
zajisté cesty, aby jej tím dříve a tím bezpečněji ztrestal. Jste-li
tedy nuceni přísahati, rozvažte každé slovo, dřlve než je z úst
vypustíte, ale uvažte též každé slovo, které zamlčeti chcete. Vzpo
meňte na to, že na každém slově závisí vaše časné ivěčné blaho.
»Nemylté se, Bůh nebývá pos—míváme Gal. 6, 7. Nespravedlivě,
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křivou přísahou nabytý majetek nepřináší požehnání. již pohané
říkali: Křivá přísaha plodí syna beze jména, jenž jest bez rukou
a nohou a celé pokolení _vyhubí.
Vévodovi Rudolfu Svábskému, jenž se pozdvihl proti císaři,
byla v bitvě pravá ruka useknuta. >To je soud a trest boží,c
zvolal vévoda, >nebot touto rukou jsem kdysi přísahal císaři pří
sahu věrnosti!
Nejhroznějši však trest dopouští Bůh na křivopřísežníka
trýzní, kterou mu působí nepokojne' svědomí. Pohleďte naň, na
toho člověka s plachým, těkavým pohledem, jehož celý zevnějšek
nejistotu prozrazuje. Občas bývá veselým, ba snad i rozpustilým,
ale pokoj prchl z jeho srdce. Modlitba nepřeletí jeho rty,akonec
jeho? Viděli jste již někdy umírati křivopřísežníkař Věru, to musí
býti hrozné tak upadnouti v ruce Boha živého.
Proto můžeme se pokládati za šťastné. můžeme-li na sklonku
dnešního kázání říci: »Bobu díky, toto kázání se mne netýkalo.
Co se tohoto předmětu týče, jest mé srdce'čistélc Neboť tomu,
kdo má na svědomí svém vypáleno tak hrozné znamení, musil
bych zvolati: Zapřísahám tě skrze Boha živého, který svým
plamenným zrakem prohlédá a zpytuje srdce lidská, utec se
k němu, který při sobě samém přísahal, že nemá zalíbení na
smrti bezbožných. Utec se k Spasiteli, který hřích i jako krev
červený do běla smýti může: K němu se utec, dříve než ti na—
stane noc, ve které žádný nemůže pracovati.
My však. křesťané drazí, chceme úpěnlivě prositi zákono—
dárce Sinajského, aby nám skrze svého Syna ježíše Krista pro
půjčil milost, abychom nikdy nezneužívali jeho svatého jména
k podvodu. Nikdy nechceme na sebe svolávati jeho hněv, lebko
myslnou'neb křivou přísahou, nikdy — ani v největší nouzi —
nedáme se svésti ke křivé přísaze a za celý svět nezrušíme pří
sahy učiněné. Když jednoho zbožného knížete lákali nejskvělej
šími sliby, aby zrušil složenou přísahu, řekl: »Na cti a přísaze mi
více záleží než na kousku země a na větším počtu poddaných .

(Ehr und Eid gilt bei uns mehr als Land und Leut)
d) Buďme věrni svému Pánu Bohu!
Bohužel, jsou lidé, kteří vždy velice věrně stojí ve slovu
daném ďáblu. jestliže řekli, že chtějí vykonati něco nespravedli
vého, tvrdí, že to musí vykonati, protože to slíbili; jako kdyby
vázati mohla někoho přísaha hříšná, nedovolenál Dáblu přísahali
— a slibu dostojí; Boha volají za svědka, že slib naplní —-a lhoul
ještě jedenkrát, nejmilejší, k modlitbě nám dal Pán Bůh
své svaté jméno a nikoliv ku klení a k podvodu.
Raději ničeho neslibujte, nechcete-li slibu Bohu učiněného
splniti, a nevolejte Boha za svědka, nejste-li k tomu od řádné
vrchnosti vyzváni. Neboť, co pomůže, máme-li Pána Boha jenom
v ústech — v srdci však je*o odpůrce? Vždyť přece víme,kčemu
jsme zde na světě. Ne k tomu, abychom svaté jméno boží zne
uctívali, ale abychom je ctili, chválili a velebili. To je cíl, jejž
Bůh všemu stvořeni vytkl: jeho chválu mají zvěstovati na věky.
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Při stvoření světa jásaly a Boha chválily hvězdy a všichni
synové boží — andělé.
Při prvním jednání světa zpívala vojska blahoslavených
duchů nebeských: »Sláva na výsostech Bohu!:
A při skonání světa zaznívati bude věčná chvála jména bo
žího tak, jak v druhém přikázání bude plněna první prosba otče
náše: >Posvět se jméno tvélc Amen.')
Přeložil3. s.
———o<xxx>o<>>

Reči příležitostné.
Dušiček.
Kterak církev pěstuje úctu k zesnulým.
Nemilujme slovem ani jazykem, ale
skutkem a pravdou.
]. Ja n 3, 18

Pán ]ežíš přirovnává svou církev k stromu velikému, ze se
ménka hořčičného vyrostlému. Ve stínu stromu toho klidně od—
počívají národové; jeho luzné květy sahají až do krajin nadhvězd
ných, kořeny zapuštěny jsou hluboko do podsvětí. Květyvříších
nadhvězdných dobře představují nám četné zástupy svatých, na
něž jsme včera vzpomínali; kořeny v černé zemi připomínají nám
duše nebohé v tmavém žaláři očístcovém, jichž památku dnes ko
náme. Ale jaký rozdíl mezi včerejší slavností a dnešní památkou!
Tak jako liší se krásný nádherný květ od černého, neúhledného
kořene, tak liší se včerejší svátek ode dnešní památky.
Včera předváděl nám sv. Jan před oči »zástup veliký, jehož
spočísti nikdo nemohl, ze všech národů a pokolení, lidí a jazyků,
ani stojí před trůnem, a před obličejem Beránka, jsouce oblečeni
v bílá roucha a palmy (vítězné) v rukou jejichc, Zjev. sv. Iana
7. 9, dnes ale vidíme v duchu zástupy ubohých v temném očistci.
Včera radostně zazníval od oltáře hlas: »Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle-, dnes ale často opakují se
slova: »Odpočinutí věčné dejž jim ó Pane, a světlo věčné ať jim
svítílc Včera byla barva roucha slavnostní, barva bílá, dnes ale
užívá kněz při boslužbách barvy smutku a bolesti, barvy černé.
Včera slyšeli jsme blahoslavenství, jichž účastni se stali všichni
svatí, dnes ale slyšíme volání každé zvěrných dušiček: »Slitujte se
nade mnou, slitujte se nade mnou, aspoň vy přálelé moji [<<
job 19, 21.
Všichni, které smrt ze středu našeho vyrvala, jsou dnes
předmětem našich zbožných vzpomínek. Abychom v sobě ducha
lásky k nim oživili, uvažme dnes, kterak církev úctu !%zesnulým
již :) povaze lidské zakořeněnou pěstuje.
') 10. kázání ze sbírky: »Das Gesetz der zwei Tafeln. < Predigten
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Pojednání:
již přirozená spravedlivost žádá úctu zesnulých. Každý člověk,
jakmi!e na svět přijde, přináší si ssebou nároky na spravedlnost,
a tyto nároky trvají i tenkrát, když člověk umřel, i po jeho
smrti. Spravedlnost sama žádá, aby ti, kdož se zemřelým spolu
žili, i po smrti jeho buď vděčnými a uctivými aneb aspoň šetr
nými k němu byli. A proto už u pohanských ímanů bylo pří
sloví: „O mrtvých nic než dobré.: Není také na světě národa,
který by nepokládal za svou povinnost zesnulé ctíti, a nenajdete
země, jejíž obyvatelé by hrobů zemřelých pomníky nezdobili.
Tomuto vrouclmu přání srdce lidského, zesnulé ctíti, křesťan—
ství vždy vstříc přicházelo a církev katolická úctu zemřelých
zušlechtila. již sám dnešní den, památka »Dušičekc, jasným jest
toho dokladem. Po více než 900 let koná církev tuto památku,
ano tak je starostliva o zemřelé, že nařizuje, aby jejich památka
konala se v pondělí 3. listopadu. kdyby den »Dušičekc 2. listo
padu připadl na neděli. Církev teprve naučila lidstvo, čím je tělo
každého křesťana; ukázala, že mrtvola je dřívější sídlo nesmrtelné
duše; že tělo křesťana bylo za živa kolikrát posvěcena, tu mazáno
sv. oleji při křtu, při biřmování, při posledním pomazání, tu zase
posvěcováno svatým přijímáním těla a krve Pána Ježíše. Dobře
znajíc sleva sv. Pavla: >Nevíte, že chrám boží jste a Duch sv.
přebývá ve vás?: I. Kor. 3. 16, naučila nás spatřovati v těle lid
ském ne pouhou hmotu, ale příbytek Ducha sv. a nástroj, kterým
duše vládla, působila, kterým i trpěla a věčné blaženosti si za—

sloužila.

Z toho všeho si vysvětlíme, že péče o mrtvé byla v církvi
vždy za povinnost svatou považována a skutek »mrtvé s uctivostí
pochovávatic za skutek tělesného milosrdenství počítán. A poněvadž
v prvních dobách křesťané tvořili velikou rodinu —- vždyt vypra
vuje o nich Písmo sv., že byli »jedno srdce a jedna [duše] mysl-,
Skutk. ap 4, 32. — proto toužili i po smrti společně odpočívati.
Tak povstaly v Římě a i v jiných městech pod zemí katakomby,
společné křesťanské hřbitovy, místa odpočinku. V Rímě samém
je jich na 50, na 5 millionů křesťanů, mezi nimi. asi 174 tisíce
sv. mučedníků a46 papežů očekává tam budoucí slavné zmrtvých—
vstání. Když pak církev svobody dosáhla a chrámy sobě stavěti
mohla, všude tam, kde postaven křesťanský kostel, založen i spo
lečný křesťanský hřbitov; podnes můžete spatřiti, že staré hřbi
tovy jsou kolem kostelů.
Úctu, kterou církev k zesnulým chová, důmyslně vyjadřují
i prastaré obřady pohřební. Každému, kdo církvi věrným zůstal,
kdo se sám nevěrou, odpadlictvím, samovraždou aneb jinak
z církve nevyloučil, pořádá křesťanský pohřeb.
Zvony nechává zvoniti, aby zatruchlily nad zemřelým a vy
bídly věřící k nábožnému účastenství. Rozžíhá četná světla na
znamení, aby světlo věčné nebožtíkovi svítilo, aby jeho duše se
dostala k »Otci světelc, Jak. l, 17., :který přebývá ve světle ne
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přístupnémc, 1. Tím. 6, 16. V čele průvodu se nese kříž, neboť
ve kříži je spása za živa i po smrti. Kropí rakev svěcenou vodou
na znamení, aby duše zesnulého rosou milosrdenství božího svla
žena, očištěna a posvěcena byla ku dni soudnému. Ode všech,
kdož pohřeb potkávají, žádá, aby smeknutz'm nebožtíkovi-poslední
poctu vzdali. Radí příbuzným, aby rakev vyzdobili obrázky sva
tých, čímž se naznačuje utěšená víra v obcování svatých a moc
nost přímluvy věrných služebníků božích.
A v této úctě k zesnulým nezná církev žádných Světských

ohledů. Církev netáže se: Zdobilo toto tělo roucho purpurové,
blýskala a třpytila se na těchto prsou nějaká hvězda řádová, ně
jaké vyznamenání, aneb bylo pouze nejvýš prostě a chudičce
oblečeno šaty žebrákůř C-rkev ví, že v prsou těch přebýval Bůh,
že Duch sv. províval tělo to proudem své milosti.
Cirkev netáže se: Zdobila toto čelo nějaká koruna; vydávaly
tyto odumřelé bledé rty rozkazy, před kterýmise národové třásli;
nosívala tato ztuhlá ruka hůl maršálskou a ukazovala na vojska
nepřátel; proudila tímto tělem krev pyšných a mocných předků?
Po tom všem, po čem svět se ptává, netáže se církev; jí s ačí,
že na čele tom ztuhlém zářilo znamení sv. kříže, že ústa nyní
pevně zavřená vyznávala víru v Boha trojjediného a v Ježíše ukři
žovaného, že ta ruka jak mohla se otvírala ke konání dobrých
skutků a k umírnění chudoby. To kdyz' církev ví, stačí jí. A ve
vědómí tom posílá sluhy své, aby stejně se modlili nad rakví
nejchudšího dělníka jako boháče, a stejně pronáší svá žehnánz',
ste/ně kropz' svěcenou vodou, nedbajíc toho, zda nebožtlk odpočívá
v jednoduché rakvi prkenné aneb v nádherné rakvi kov0vé, ať již
má býti »slavnýc pohřeb aneb jen rtiché vykropeníc na hřbitově,
ať má rakev býti spuštěna v úzký vykopaný hrob, aneb uložena
býti v nádherné, mramorové hrobce. U všech zemřelých stano' se
modlí, stejně prosí: »Hospodine, nevcházej v soud se služebníkem
svým, neboť nlžádný člověk nebude ospravedlněn před tebou,
nedáš-li ty mu odpuštění všech hříchů jeho; budeš-li, Hospodine,
nepravostí šetřiti, Pane, kdož obstojí? Baže, jehož vlastností jest
smilovávati se a odpouštěti: snažně prosíme tebe za duši služeb
níka tvého, kteréž jsi byl rozkázal, aby z tohoto světa odešla.
Cirkev sv. za všechny ste/nou obě! přináší a totéž znamení sv.
kříže zasazuje u hrobu chudasa jako boháče.
A kterak by církev tyto skutky lásky zemřelým neprokaza
valař Vždyť zemřelí jsou její děti a církev má dobře své mateřské
povinnosti. Pravil-li sv. Jan: »Nemilujme slovem ani jazykem, ale
skutkem a pravdou-, I. jan 3, 18., platí jeho slova nejen pro
tento život, ale poněvadž »láska nikdy nevypadác, t. j. nepřestává,
I. Kor. 13. 8., i po smrti, i za hrobem. A proto se stará o úctu
nejen jej ch mrtvého těla, jejich památky, ale zejménajžjiclz duše.
Cteme-li srdcelomné zprávy středověké o pirátech, námoř
ních lupičích, litujeme obětí svěřeposti lidské. Klidně jako labuť
rozrývala loď nějaká obchodní hladinu oceánu Z nenadání vyno
řila se na obzoru jedna i druhá loď lupičská. Nlčeho netušící ce
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stující zjímáni, v otroctví odvedeni a za každého z nich veliké,
mnohdy nezaplatitelné výkupné požadováno.
O jak toužebně asi čekali zajatci, brzy-li přijde žádaná suma
peněz, brzy-li uslyší, že jsou volni, svobodní. A podobně i duše
v očistci čekají na výkupné s horečnou nedočkavostí, nemohouce
samy pro své vykoupení ničeho učiniti. Smrtí nastala jim moc,
ve které žádný pracovati nemůže:, Jan 9, 4., a ze žaláře nevyjdou,
»dokudž i toho posledního penízku nezaplatíc. Luk. 12, 59. A tu
se jich ujímá církev, jejich matka, a v podobě modliteb, mší sv.,
odpustků a dobrých skutků splácí velebné spravedlnosti boží vý
kupné za ně. To je právě ta veliká úcta, kterou církev jim pro
kazuje, ano církev modlitbu za zemřelé za skutek záslužný, za
duchovní milosrdenství pokládá.
Dnešní povrchní svět ovšem si libuje v okázalých skutcích
na venek. Věnci, pestrými fábory a jinými ozdobami krášlí hroby
zemřelých; ano, vznikla i celá odvětví průmyslu, počítající s touto
slabou stránkou dětí naší doby.
Nezrazuji vás, nejmilejší, z toho, abyste zdobili hroby svých
milých, nikoliv. Již ohled na veřejnost a možné řeči nutí leckoko
z vás, aby tak učinil. Jen za to prosím, abyste pro tento způsob
zevnější, světské pocty zemřelých, nezapomínali na vnitřní, duchovní,
v pravdě křesťanský, k němuž vás církev navádí.
Abych vás více nadchnul, připomenu ještě: Kdykoliv ně
jakou z duší ubohých ze žaláře očistcového jakýmkoli způsobem,
bud zbožnou modlitbou, nejdražší obětí mše sv., aneb štědře udě
lenou almužnou, přivlastněním odpustků vysvobodlte, tu jakoby
v duchu promlouval k vám Kristus Pán a slova ta v poslední den
opakovati bude: >V žaláři jsem byl a vysvobodili jste mne!“
A kdybyste se ho tázaii: »Pane, kdy jsme tě viděli v žaláři a vy
svobodili jsme tebe?: Tu odpověděl by vám a v poslední den
opakovati bude: »Amen pravím vám: Cokoliv jste učinili jedné
z těchto duší ubohých, mně jste učinili ic Dle Mat. 25, 40
O jak krásné, jak povznášející a útěchy plné jest v církvi
katolické živu býti, vní věrně zemříti a jedenkrát náležeti k jejím
zemřelým, za které ona stále se modlí a nikdy neumdlévá, za něž
zvláště dnes úpěnlivě prosí: Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane,
a světlo věčné at jim svítí! Nechť odpočívají v svatérn pokoji!

Amen.
')

_

R.s.

Slavnostní promluva
u příležitostišedesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličen
stva císaře Františka Josefa I. k školní mládeži.**)
Ž. 90, 14—16.

Milé dítky! Pamatujete se na tu událost, o které jste sly
šely při náboženství v biblické dějepravě? Když Samuel zestárl,
*) Na dvou místech použito myšlenek obsažených v Erbauungsreden
fiir die studierende lugend von Wenz. Peuker, Innsbruck, Verlag von Felix
Rauch. 1888, Seites
** Lze přednésti bud' 2. prosince neb kdykoli jindy.
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ustanovil oba syny své za soudce; ale ti nebyli tak moudří a
spravedliví jako otec jejich. Proto Israelité žádali: »Ustanov nám
králelc A když řízením božím za krále vyvolil Saula, když ho
pomazal za knížete nad lidem Hospodinovým. když ho lidu před
stavil slovy: »Hle, tohoto vyvolij Bůh. Není mu rovného ve všem
lidu,c tu zvolal veškeren lid: »Ziv bud krállv
Před 60 lety dne 2. prosince 1848 ve velké dvoraně arci
biskupského paláce v Olomouci rozléhalo se podobné volání:
»Sláva novému císařilc Toho dne zřekl se vlády strýc našeho
nejjasnějšího mocnáře císař Ferdinand Dobrotivý, aponěvadžjeho
bratr, našeho císaře otec, arcivévoda František Karel také se vzdal
svých práv na trůn, nastoupil vládu tehdy osmnáctiletý arcivé
voda František, jenž přijal druhé jméno ]osef, nynější nejmilosti—
vější náš císař a pán František Josef [. Od toho dne převalilo se
světem šest plných desítiletí a my jsme se dnes zde shromáždili,
abychom památný den ten oslavili.
Vy jste ještě malé a nemůžete míti pojem o tom, co zna
mená býti šedesát let panovníkem!
Vidíte-li muže neb ženu, kteří čítají šedesát let svého věku,
poznáte na nich tíhu těch let dle vyrytých v tváři vrásek, dle
nachýlené postavy; mnohdy i zákeřná choroba provází člověka
v těch letech; a přece jest to jen šedesát let celého života.
Kolik však jest lidí, kteří by mohli říci: plných šedesát let
jsem pracoval?! Vytrvá-li někdo v téže službě, v témž úřadě
25 let, slaví čtvrtstoleté jubileum své činnosti s velikou radostí.
Což dočká-li se 30, 40, ha 50 let! Kolik lidí dožije se něčeho
podobného? Kněz, který po padesát let u oltáře slouží a po pa
desáti letech zlatou mši sv. obětuje, jest řídkým zjevem; císař
náš však ne padesát, ale šedesát let ovládá s trůnu své národy.
a jest jubilárem v nejjasnějším domě Habsburském toho druhu
jediným, slaví démantové jubileum svého vladaření a s ním slaví
toto vzácné, v dějinách světových velice řídké jubileum všichni
národové rakouští.
A což to znamená býti panovníkem šedesát let?
Znáte své bratry a sestry, svoji rodinu; víte, jak leckdy ob—
tížno jest rodičům, aby všem dětem vyhověli. Znáte svoji třídu
ve škole; je vás tam na 60—70 a i 80. Víte, jak těžko je někdy
udržeti kázeň a pořádek. A nyní si představte tu ohromnou ro
dinu národů, které vládne náš nejmilostivější panovník; asi
48,000.000 lidí žije pod jeho žezlem, lidí, kteří příslušejí různým
náboženským vyznáním, různým jazykům, kteří mají různá přání.
různé tužby. Č) jak těžko jest vyhověti všem stavům, všem ná-_
rodům, aby nikomu ublíženo nebylo! — Jak obrovská tíha
starostí doléhá den co den, rok co rok na hlavu císaře pána,
jak těžkými asi jsou ty koruny, které nosí; ba, mezi těmi dra
hokamy, kterými zdobeny jsou, nejedna bodlina se nachází.
A to břímě s trpělivostí příkladnou nese náš nejjasnější
císař pán již po 60 let! Kolik ministrů agenerálů, kolik vysokých
úředníků státních se vystřídalo za ta léta; mnozí- odešli na věč
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nost, jiní uchýlili se do ústraní hledajíce klid a odpočinek, ale
pro císaře není odpočinku, on na svém místě vytrvává?
V ničem nebyl osudem ušetřen. I v obyčejné rodině dosta
vují se doby zármutku, časy zkoušek; rodina nejjasnějšího moc
náře našeho více než která jiná musila z ruky boží zlé přijímati.
Veliký skoro bychom řekli na věčné časy postavený pomník
hlásá ve Vídni jednu z těch bolestných ran. jest to votivní kostel
nejsv. Spasitele—, kazatelna v něm jest postavena právě na
tom místě, na němž 18. února 1853 spáchal jistý uherský krej
čovský pomocník vražedný attentát na naše/zomocnáře. — O 14 let
později zastřelen milovaný bratr jeho, císař Maxmilián mexický
v Querctaru v Mexiku v Americe. — Když korunní princ arci
vévoda Rudolf dosáhl možných let a otci by byl pomohl nésti
břímě koruny, tragickou skonal smrtí nedosáhnuv plného 31.roku
svého života. — Když národové rakouští se radovali z padesáti
letého panování svého otce — pokažena ta radost vraždou neci
telného anarchisty Lucheniho, který přibroušeným pilníkem vZe
nevě dne 10. srpna 1898 císařovnu Alžbětu se světa zprovodil. —
Během let musil císař pán patřiti na to, jak jeho mladší bratří,
jeho synovci, jeho příbuzní, jeho oddaní služebníci a upřímnírád
cové ho opouštějí, umírají a on sám zde zůstává, vytrvává. + —
A kdybyste se tázali, kde jen béře ten obdivuhodný stařec
sílu, že to všechno přestojí? — Odpovídám: v práci a v důvěře
v Boha.
Na svém dědu. císaři Františku I., který měl vnuka svého
neobyčejně rád a do své pracovny často ho brával, měl příklad
neúmorné práce. Když 2. března 1835 císař František I. skonal,
byly mocnáři našemu teprve 4 a půl léta. Vy v tom stáří ještě
jste si hrály, ale synům panujících rodin již záhy nastává povin
nost učiti se, výchova a vzdělání ukládají jim těžší břímě, než
dětem obyčejných rodičů. Tak bylo i u našeho císařepána. Toho
dne napomenut byl od své vznešené mateře: »Ale, Františku.
celý den se učíš; odpočiň si přece trochuh A odpověd mladi
čkého arcivévody zněla: »Matinko, jen tak mohu tu velikou bolest
nad úmrtím dědečka snéstilc A v neúnavné práci snsší nejjas
nější císař pán všecky rány, které neúprosný život zasazuje, snáší
vše, co Prozřetelnost boží naň dopouští. jen práci a povinnosti
žije, a kdo by se domýšlel, že císař pán tone v samých rado
vánkách, byl by na velikém Omylu. Jistě jest prvvím a největším
pracovníkem v celé říši.
Důvěra v Bolza provázela vždy našeho panovníka. Když
2. prosince 1848 slavnostní akt v arcibiskupském paláci olomou
ckém byl ukončen, když starý císař Ferdinand Dobrotivý trůnu
se zřekl a nový žezla se ujal, když všecky státní listiny přečteny,
když úřední ve jménu nejsv. Trojice boží sepsaný zápis ukončen,
kdyždvorský ceremoniel, který vypočítává každý krok a každé
hnutí, již byl vyčerpán — tu srdce přišlo k svému právu. Mladý
císař klekl před dobrotivým svým strýcem a prosí! ho — za po
žehnání. A císař Ferdinand odvětil: »Bůh tě požehnej, jen buď
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hodný, Bůh tě bude chránitilc I císařovna i rodiče mladého cí
saře objali a políbili a požehnali.
Chcete důkaz, že s Bohem začal?
Arcivévodkyně Zofie, matka našeho ctihodného jubilára, na
řídila v den 2. prosince 1848 zvláštní mši sv., aby vláda jejího
syna pod mocnou ochranou boží začala. jaké podivení, když
matka se na mši sv. ubirajíc, syna potká, který pravil: »Maminko,
já již jdu z kostelalc
Ano, s Bohem náš císař pán začal, proto byl Bůh vždy
s ním, proto mu popřál dlouhý život a slavné panování. Maně
napadají mi slova žalmisty Páně: »Paněvadž ve mne doufal —
dí Bůh — vywobodz'mjej, ac/zm'm'mjej, nebo poznal jméno má;
volali bude ke mně a já v_j/slyšímjej; : m'm budu v souženz',
:))/trium jej a oslavím ]ťí. Dlouhostz' dnů ma)/ním je; zz ukáží
mu spasení své !: Ž. 90 4—
jsa potomkem zbožného Rudolfa Habsburského, vždy byl
proniknut upřímnou vírou a bázní boží.
íra, bázeň boží, dobré
svědomí a mravní síla jsou rukojemstvím ěčně spásy azákladem
každého pozemského zdaru: — tak psal r. 1850 papeži Piu IX.,
a slova ta vycházela mu ze srdce, neboť pokračoval: »Ochranou
a rozšiřováním těchto statků vykonávám jednu z nejšlechetnějších
a nejsvětějších povinností panovnických.: A když loni slavně za
hajoval novou říšskou radu, :lidovýc parlament, sbor mužůzcelé
říše k tomu volených, aby se radili o důležitých státních zájmech,
se vším důrazem pronášel požadavek, aby mládež ve školách ná—
božensky-mravně vychovávána byla.

Vy, milé dítky, jste se sešly, abyste se jako nejmenšízjeho
poddaných za svého otce pomodlily. A zajisté zaslouží si tento
skutek lásky od vás. Když se jednalo o to, jak má letošní jubi
lejní rok býti oslaven, sám císař pán projevil přání, aby se ne
konaly velikolepé a nádherné slavnosti, jež mnoho peněz pohltí
a trvalé památky nezůstaví, ale přál si, aby skutky ticlé dobro
bročinnosti zvláště v tomto roce konány, bída lidská umenšována
a zejména aby na vás, na děti pamatováno bylo. Proto v tomto
roce po celé říši rakousko-uherské jest založeno mnoho lidumil—
ných ústavů, zejména dětských nemocnic a opatroven. které po
nesou jméno nejslavnějšího jubilára našeho atak budoucímu světu
budou hlásati jeho dobrotu a lásku k těm nejmenším z jeho
poddaných, k vám dětem.
Nuže, milé dítky, vpadněte i vy svými stříbrojasnými hlasy
v ten mohutný sbor všech národů mocnářstvírakousko-uherského,
který dnes celou říší ode břehů modré Adrie až ku královské
Sněžce v Krkonoších, od ledovců tyrolských až po zelené háje
Bukoviny »spojenými silami: asi v desíti různých řečech se roz
léhál Zapějte nadšeně a zbožně velebnou hymnu národů rakou
ských, z upřímných srdcí sobě itomu stařičkému jubiláru na
stolci císařském přejíce:
»Zachovej nám Hospodine
Císaře a naši zemlc Amen.

R. S.
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Slavnostní řeč
u příležitosti šedesátiletého panovnického iubilea Jeho Veli
censtva cnsaře Frantiska Josefa I. k dOSpelým.*)
.

V ruce boží jest moc nad zemí, a Bůh
vzbudí časem svým užitečného správce
nad ní.

Sir. 10, 4.

0 bodu božím vánočním r. 800 v hlavním městě všeho kře
stanstva v Rímě to bylo. když papež Lev III. tehdejšímu králi
Franků a Longobardů, Karlu Velikému, ve vysokém dómě svato
petrském ztatou korunu na hlavu vstavil a jej na císaře sv. říše
římské korunoval. Tu zvolali všickni účastníci nadšeně: »Od Boha
korunovane'mu, velikému a pokoje mílovne'mn císaři dlouhý život
a vítězství Ic
Totéž přání, ale jinými slovy, prostěji a upřímněji projevil
před 60 lety svému synovci, nynějšímu neijasnějšímu císaři na
šemu, v Pánu zesnulý císař Ferdinand Dobrotivý, když louče se
se svými národy pravil ve svém manifestu: >Kéž popřeje vše
mohoucí Bůh národům rakouským opět vnitřní mír, kéž otevře
jim znova vyschlé prameny blahobytu, kéž vylije v nejhojnější
míře své požehnání na naše země! — Kéž však také našeho na'
stupce, císaře Františka Yosefa I., osvítí a posilní, aby svá/"vzne
Šený a těžký úkol plnit k vlastni cti, k slávě našeho císařského
domu, k blahu poddaných národůlc
A toto upřímné, z vroucího srdce plynoucí přání dobroti
vého strýce císařova stalo se skutkem: Bůh nejjasnějšímu císaři
našemu ku prospěchu celého mocnářství žehnal a ho chránil,
tak že obyvatelé Rakouska dnes mohou říci vším právem smou
drým Sirachem: »V ruce boží jest moc nad zemí, a Bůh vzbudí
časem svým užitečné/zo správce nad ní! :
Praví se o císaři pánu, že nastoupiv vládu, řekl: :S Bohem,
mé mládílc Ba rozloučil se dne 2. prosince 1848 s mládím svým
nadobro, nebot, lety sice mlád, šel vstříc dobám, skutkům a pracím,
které celého muže, ba síly nadlidské vyžadovaly.
Jaké byly doby, když na trůn slavných předků svých do
dlř — —
Bouře panovaly po celém mocnářství. tak že se zdálo, že
tento státní útvar se rozpadne. — V hlavním městě Vídni krvavé
povstání bylo právě vojenskými zbraněmi potlačeno. — V Uhrách
zuřil odboj; na jihu říše číhal nedávno teprve statečným voje
vůdcem hrabětem Radeckým přemožený nepřítel na novou pří—
ležitost k útoku a k loupeži. — I ze severu vál nepříznivý vítr,
neboť již tehdy byla v Prusku mocná strana, jež usilovala o vy—
tlačení rodu Habsburského z Německa!
Co tedy čekalo mladistvého mocnáře?
Z venku hrozící útok nepřátel, uvnitř vzpoura a občanská
*) Lze přednésti bud' 2. prosince, neb kdykoliv jindy.
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válka. Neudržitelné stávající poměry musily býti upraveny,
ňnanční bídě pomoženo. Zavésti pořádek, rozbouřené vášně upo
kojiti, lid mravně a hospodářsky povznésti, to všechno čekalo no—
nového císaře, a ten, mladistvá haluz na stromě rodu Habsbur
ského, toho všeho byl si vědom. Proto v povoláni svém ze dne
2. prosince 1848 pravil svým národům: »Na'rodove' rakouští!
Vstupujeme na trun předku svých o době vážné. Veliké jsou po—
vznnostz'a velzka' jest odpovědnost,kterou Prozřetelnost nám ukládá
Pomoc boží bude nás provázetih
Nic se nedivíme, že mladistvý panovník ujav se žezla zvolal:
»S Bohem, mé mládílc
Dnes konáme slavnost řídkou a vzácnou, připomínáme si,
že náš mocnář nese břímě koruny šedesát plných let! Po šedesát
let je zářícím vzorem všem svým poddaným v práci, v plnění
povinností. Když kdysi spisovatelka knih pro mládež Thekla
z Gumpertů prosila za to, aby jeho Veličenstvo několik slov
vlastnoručně jí napsal, vyhověl císař pán její prosbě a napsal tato
krásná slova: »Žádej od sebe 2 od jiných .wědomzte'plnění por/in
ností, ale buď mírným o posuzování olzyb svých bližnídz 11
A dle slov tohoto autogramu ]eho Veličenstvo sám vždy
také jednal.
Neznaje pro sebe slova pohodlí, žil vždy jenom vznešenému
poslání svému. Od plnění povinností nic ho neodvrátilo. Za těch“
- dlouhých šedesát let těžké přišly doby: smělá zpronevěra vlastních '
poddaných, nespolehlivost na oko věrných služebnlků, hladký
úskok a věrolomnost spojenců, bolestné události rodinné, těžkéa :_i
krvavé války s bezohlednými nepřáteli na jihu a na severu, —
ale vždy byl císař na svém místě, vždy prvním a největším pra- '
covníkem, jemuž se nejednalo o osobní prospěch a pohodlí, ale '
jen
0 pokoj
a mír; onárodů,
rozkvětokrálovství
a zemí, nad posta—
nimižý
vládl,a jen
o blaho
poddaných
čestné velmocenské
vení říše.

Co císař Ferdinand Dobrotivý svému synovci dne 2. pro
since 1848 přál, dosáhl tento, ale jenom za cenu šedesátileté ne
úmorné práce.
Vážnosti & úcty požívá nejen proto, že jest Nestorem, nej
starším ze všech mocnářů a že nejdéle panuje, ale pro šedesáti
letou poctivou práci, proto, že jest pln šlechetnosti, a dnešní den
jest toho nad jiné výmluvným důkazem. Nejste to jen vy, ne
jsou to pouze národové rakousko-uherského mocnářství, kteří
dnes hold úcty, oddanosti a dodejme: lásky svému panovníku
skládají, nikoliv, celá Evropa, ba co dím, celý vzdělaný svět
sklání se dnes před naším nejmilostivějším císařem a pánem,
který sice pečuje o rozkvět a čestné velmocenské postavení říše,
ale při tom hledí v poctivém míru žíti se všemi sousedy.
I jeho nepřátelé nemohli a nemohou než uznati v úctě jeho
velikomyslnost v odpuštění a zapomínání. Netřeba mi o tom se
zmiňovatí, že zapomněv všech křivd a bezpráví, ochotně podal
ruku k smíru těm, kdož mu veliké rány zasadili. Jistý magnát
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uherský odesílal psaní velezrádného obsahu jednomu cizímu pa
novníkovi a s ním protidynastické pikle kul. Ale psaní dostala
“se do rukou našeho vznešeného jubilára a ten vrátil je ve vlastní
obálce a s vlastní pečetí bez trestu, ba bez jedinkého slova výtky
neb pokárání jejich pisateli. A proto nepřatelé nemohou li sláskou,
tedy aspoň s úctou a s obdivem k němu vzhlížejí, čestná rytíř—
ská povaha našeho mocnáře toho žádá.
Slávu rodu císařského rozmnožil náš stařičký iubilár tak,
že dějiny Rakousko-Uherska s jeho jménem i po staletích budou
spojeny. Přijav jako panovník jméno František Josef chtěl těmito
dvěma jmény naznačiti směr, kterým se na trůně bráti hodlá.
]méno děda císařova, Františka, upomínalo na slavné boje, které
tento za čest a pokoj státu svedl: Yasef II. byl známým pří
telem lidstva, osvěty a svobody, měl nejčistší úmysly oblažiti své
národy. Obě ta jména byla lidu jaksi věšteckým znamením, ja
kými cestami nový panovník bráti se bude.
A obojím směrem pracoval náš nejmilostivější jubilár.
Věčně památnými zůstanou dnové, kdy za hřímání děl na
bojištích v Italii, v Uhrách, v Šlesviku-Holštýně, u nás v Čechách
a na moři Adriatickém rozhodovaly se osudy národů. Dnové ví—
tězství u sv. Lucie, Novarry, Világoše, Lissy atd. budou se stkvíti
jako dnové, kteří otřesenou monarchii co se zevnějšího trvání
týče znova upevnily.
Ale daleko tišším krokem braly se činy panovníka na dráze
zákonodárství, zasáhly hluboce do života národů a vyvolaly větší
účinky, než jaké meč vybojovati může a utvrdily vnitřní sloupy
mocnářství našeho tak, že baron Hubner mohl kdysi říci: »Možno-li
přirovnati státy k různým stromům, přirovnal bych Rakousko
k starému majestátnímu dubu. Různé bouře na něj dolehly a
urvaly tu a tam trochu listí, nějakou větévku; Rakousko zakví
lelo, zasténalo, ale když orkán pominul. stojí dub pevně ve své
celé neztenčené síle, tak že v- nejkratším čase škody napraveny
jsou a dobře bydliti jest v jeho stínu !&
Ano, dobře bydliti jest v jeho stínu, v lůně Rakouska, pro
'tože otcovský mocnář vždy se stará o blaho poddaných vše
možně a může dnes spokOjeně hleděti zpět na uplynulou řadu
šedesáti let.
Rozhoduje v nejtěžších a nejspletitějších otázkách dbá vždy
toho, aby se každému stalo po právu a nikomu 'aby ublíženo
nebylo. O své panovnická práva sdílí se se svými národy uděliv
jim ústavu, konstituci a v dobrotě svého srdce uznal nejnověji
za potřebné i nejširším kruhům lidovým popřáti účast na záko
nodárstVí, schváliv 26. ledna 1907 zákon o všeobecném volebním
právu. e štědře podporuje umění a vědy; že za jeho panování .
nastal mohutný rozmach v průmyslu a obchodě, že povznesen
stav rolnický a živnostenský; že přítelem jest každé šlechetné
snahy; že vždy první otvírá svou pokladnu jedná-li se o pomoc
nuzným, živelními pohromami stiženým, trpícím; že podporuje
stavby chrámů, sirotčinců, nemocnic, opatroven, — toho všeho
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netřeba vám ani připomínati; jet jeho dobrotivost a blahovůle
více než s dostatek známa.
I v tomto jubilejním roce podal jasné toho důkazy. Nepřál
si, aby šedesátileté jubileum jeho vlády jinak slaveno bylo, než
skutky lásky a dobročinnosti. Zejména blahu dítěte, pokladu ro—
dičů a naději vlasti, mají věnovány býti skutky veřejného lidu
milství. Sám pamatoval již během roku na ty, kteří v rozpor se
zákony přišli: odpouští tresty těm, kdož se k odvodu nedosta
vili. odpouští vojenským sběhůrn, otvírá brány žalářů a trestnic
a daruje zlatou svobodu stům provinilců. —- Chcete ještě více
důkazů jeho dobroty a lásky? Věru dobře jest bydliti v lůně
Rakouska!
Mají tedy národové žijící pod žezlem starého jubilára, cí
saře Františka Josefa I., dosti příčin, předstoupiti před trůn a na
jeho stupních složiti jako nejkrásnější jubilejní dar upřímný hold
synovské lásky, hold úcty. hold v_ěrnéoddanosti a zároveň slib,
že tyto city k posvátné osobě nejjasnějšího mocnáře vždy za—
chovají. I my v duchu družíme se k těm millionům rakouských

národů!

Dobrotivému pak Bohu, »v jehož ruce jest moc nad zemí a
jenž časem svým vzbudil tak užitečného správce nad ní:, vzdejme
nyní za milosti panovníkovi a skrze něho Rakousku vdobě uply
nulých šedesáti let propůjčené vroucí modlitbu díků! Nyní ra
dostně poděkujeme, nyní z nadšených srdcí zapějeme: »Bože,

chválíme tebe!:
Nyní ale také nábožně poprosíme: »Modleme se za císařea
krále našeho Františka Josefa ':
A s láskou a s vděčností provoláfme:
»Hospodine, spa—
sena učiň císaře a krále našeho, a vyšlyš nás v tento den, kdy
vzýváme tebe. : Amen.

R. S.

LISTY VĚDECKÉ.
Král Jindřich Vlll.proti Lutherovi hájísedm

svátostí.

Podává prof. los. Staněk. — (Pokrač)

Než, opusťme již apoštola a obraťme se k Bohu, posvěti
teli sňatku manželského. Zdaž Bůh nepožehnal sňatku prvních
lidí, když v manželství je spojil? Pravít písmo: Benedixit illis
Deus, ac dixit: Crescite et multiplicamini (Genesis 1, 28.), I po
žehnal jim Bůh a řekl: Rosttež a množte se. Poněvadž toto po—
žehnání boží při druhých tvorech účinek mělo na síly tělesné,
pokud toho požehnání schopny byly, kdož by pochyboval, že
u člověka, rozumem nadaného, vlévalo milost duchovní duši.
O tom pochybovati bylo by tolik, jako domnívati se, že Bůh,
který ku všem tvorům byl tak štědrým, že udělil jim všech darů,
kterých jen schopni byli, u člověka byl tolik skoupý, u člověka
pravím, kterého stvořil k obrazu a podobenství svému, že staral
se u něho jenom o tělo, o duši však, o ten dech života, který
sám člověku vdechl a kterým člověk nejvíce se vyznamenával, že
žádné péče neměl a jí při tom požehnání úplně pominul!
Mimo to, když Kristus na zemi přebýval, nejen sňatek man
želský svou přítomností poctil, ale vyznamenal jej i zázrakem.
Zdaž neukázal tím, že manželství má býti ve vážnosti u všech?
Dle mého zdání pak nic nemůže býti ve vážnosti, co by milosti
postrádalo.
A dále myslím si, že by Kristus na svatbu byl nepřišel,
kdyby buď manželství nebylo již mělo nějakou milost, pro kterou
mu bylo milým, aneb kdyby byl nechtěl sám uděliti manželství
milost. I zázrak, který Kristus v Káni učinil, má nás, jak se do
mnívám, poučiti, že zapáchající voda tělesné náruživosti nevidi
telnou milostí boží byla proměněna ve víno převýborné vůně.
Než, proč ve věci tak jasné tolik shledávati důkazů, zvláště
když jediné místo dostačí, to totiž, kde Kristus praví: Quos
Deus conjunxit, homo non separet. A proto, co Bůh spojil, člo
věk nerozlučuj. (Mat. 19, &) Podivuhodné slovol
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Nikdo nemohl je pronésti než Slovo, které tělem učiněno
jest. Kdo by nevěřil, že úplně dostačuje k daru to, že první lidi,
počátek pokolení lidského, Bůh spojil!
Pravíme proto dle pravdy, že ti, kdo řádným způsobem
v manželství vstupují, nespojují se spolu jen maně, jenom lidskými
ceremoniemi, ale spojují se spolu za neviditelné přítomnosti boží

a za nepozorovaného spolupůsobení jeho.
aby žádný člověk nerozlučoval, co Bůh
plné podivu, ale i radosti a bázně! Kdo
že Bůh se stará tolik o jeho manželství,

A odtud také zákaz,
spojil. 0, slovo nejen
by se neradoval ztoho,
že nejen při něm jest,

ale jemu i v čele stojí?
Kdo by se nechvěl, když uváží, jak má zacházeti 5 man—.
želkou, kterou má nejen milovati, ale i tak s ní žíti, aby čistou
a neporušenou mohl ji odevzdati Bohu, od něhož ji přijal, kdy—
koli by to byla vůle boží? Když tedy Bůh, jak sám praví, všechny
spojuje, kdo by o tom mohl pochybovati, že uděluje manželům
též svou milost?

Či snad ten, kdo vždy spojuje, jednou toliko požehnal?
Opět a opět spojuje a proto jistojistě i požehnání opakuje! Aneb
měli bychom věřiti snad, že Duch svatý, jemuž vduchuavpravdě
jest se klaněti, u snoubenců jenom o tělo se stará, jenom o roz
plozování lidstva? Co se toho týče, tu by dostačilo, aby Bůh po—
kolení lidské, jako jest tomu u ostatních tvorů, ponechal přiro
zenosti lidské, .kterou člověku dal. Musí proto býti ještě něco
světějšího, než jest ona péče o rozplozování lidstva, co ona pře
velebná bytost božská v manželství působí.
A tím něčím světějším, vysším, jest určitě milost, kterou
Velekněz všech svátostí uděluje manželům při posvěcení man-—
želství.
Tolika důkazy jsme dokázali, že v manželství se sděluje
milost: že pak manželství jest znamení věci svaté, vyplývá z vý
roku apoštolova. Máme tedy při manželství viditelné znamení a

stím znamením spojena jest neviditelná milost, z čehož jasně
vysvítá, že manželství jest svátostí i bez svolení Lutherova, třebas
by je byl apoštol ani svátostí nepojmenoval, ač tak učinil.
A kdo kdy ze starých i mladých, až na ty, které církev
ze svého lůna vyvrhla, pochyboval o tom, že manželství jest
svátostí?
Dle Hugonu a sancto Victore jest manželství dvojím obrazem.
Manželství samo zobrazuje duševní spojení, které panuje mezi
Bohem a duší lidskou; povinnosti, které z manželství vyplývají,
znázorňují zase tělesné spojení Krista s církví. Si magnum est,
pokračuje týž učitel, quod in carne est, multom majus utique
est, quod in spiritu est. Et si recte per scripturam sacram Deus
sponsus dicitur et anima rationalis sponsa vocatur, aliquid pro—
fecto inter Deum et animam est, cuius id, quod in conjugio inter
masculum et faeminam constat, sacramentum et imago est. Sed
forte, ut expressius dicam, ipsa societas, et quae exterius in con
jugio, pacto foederis servatur, sacramentum est, et ipsius sacra—
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menti res est dilectio mutua animorum, quae ad invicem socie
tatis et foederis conjugalis vinculo custoditur. Et haec rursusipsa
dilectio, qua masculus et faemina in sanctitate conjugii animis
uniuntur, sacramentum est, et signum illus dilectionis, qua Deus
animae rationali intus per infusionem gratiae suae et spiritus sui
participationem conjungitur.
A je-li důležité to, co se těla týká, jest mnohem důležitější
to, co se týká duše. Nazývá-li se pak správně v Písmě sv. Bůh
ženichem a rozumná duše nevěstou, pak jest mezi Bohem a duší
lidskou nějaký poměr, jehožto znamením a obrazem jest v man
želství poměr mezi mužem a ženou.
Než, snad' jest třeba, abych mluvil jasněji. Samo spole
čenství, i to, které se v manželství na venek jeví a společnou
úmluvou se zachovává, svátost jest; předmětem této svátosti jest
vespolná láska duší, která navzájem se udržuje svazkem man
želského společenství a svazkem vzájemné úmluvy. Tato láska
pak, která muže a ženu v posvátném manželství dle duší spo
juje, jest zase svátostí a znamením oné lásky, kterou se snoubí
Bůh s duší lidskou, uděluje této milosti své a propůjčujejíúčasti
na duchu svém. Tak Hugo.
Když tedy nejen celá církev a to již od tolika století před
námi, a staří otcové, mužové proslavení znalostí písma a ne
smrtelných zásluh, ale i sám apoštol národů sv. Pavel, prohlašují
manželství za svátost, která zásnubu povznáší amilostí svou nejen
chrání lože manželské před cizoložstvím, ale i odstraňuje každou
nečistou vášeň od něho, vodu mění ve víno a pobádá manžely,
aby se někdy i dovolených styků zdržovali, nechápu, jak může
Luther přes to přese všechno tvrditi opaku.
Než ovšem, bludaři se přičiňují, jak dí sv. Bernard, aby
hadími zuby svými, kdykoli se jim namane, hlodali na svátostech
církve, na vnitřnostech své matky!

Kulturní význam slavnosti církevních
V dnešní době, tak bohaté na bezuzdné útoky protikře
sťanské, v době, bohaté na slavnosti demonstračního významu
překvapuje soudného & nepředpojatého člověka stať německého
esthetika W. Dresslera, kterou tento autor věnuje církevním slav
nostem ve své knize »Kultur der Feste.c (I. díl.)
Stat tato překvapuje tím více, že populární tento autor ne
obává se přímo a otevřeně říci dnešní zvlčilé společnosti lidské,
že slavnosti církevní jsou nejušlechtilejším slavnostním aktem pří
tomna. W. Dressler vycházeje od prvopočátku, od primérního vý
voje církevních slavností, dokazuje, že nikde v žádné slavnosti
nezjevuje se lidstvu láska v takové zářivosti a čistotě jako v kře
sťanství a v slavnostech církevních.
>Zářivá čistota křesťanství, — praví — kultus křesťanské
lásky, projevovaný slavnostmi, potlačil již na počátku orgie po
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hanského starověku, rozvinul nad hnilobou zachvácenýrn lidstvem
věnec : růží.
Slavnosti církevní symbolisují onu nekonečnou lásku, která
stále a stále slaví své znovuvzkříšení, jako církev sama. Kde
jinde, mimo církev nalézti lze ono krásné překypční, jež vyvrcholilo
ve slovech: »Víra, Naděje a Láska.: A jak daleko, jak nesmírně
daleko, uchýlilo se dnešní lidstvo od pravého pochopení slavností
církevních! Jaké jsou vánoce, nejkrásnější ze slavností církevních,
v dnešních »kulturníchc rodinách! — Vánoční stromeček, který
o štědrý večer v domácnostech se rozsvěcí, jest již jen trochou
onoho povznášejícího rozradostnění nad zrozením se Spásy světa.
, V paprscích voskovic není již tepla víry a proto srdce zů
stává neosvěžené.
A kde jest poesie svátků velikonočních? — Pokrok odňal
dětem radost procházeti přírodou s klapačkami v rukou, odňal
jim rozkoš dívati se do plamenů velikonočních ohňů, jež bývaly
na návrších zapalovány.
A bylo nám toho kouzla svatého týdnu nahrazeno?
Nebylo! Pokrok nejen že odňal lidu symbolické projevy
lásky, ale odňal jim i schopnost lásku ve skutečnosti uplatniti.
Ve středověku o svátcích vánočních a velikonočních propouštěli
zajatce, osvobozovali otroky a hostili chudinu, aby radost byla
úplná.
jak žalostně prázdné jsou tak zv. »kulturnía slavnosti mo
derní! Při těchto »kulturnícha slavnostech člověk si nikdy ne
uvědomí, že je člověkem, nikdy se nepovznese nad němou tvář,
poněvadž na těchto slavnostech nepovznáší duši svou k Bohu,
nepovznáší se nad hemžení průměrného života! Jak ubohé
jsou hospodské dvorany, kde- se »kulturníc slavnosti konají,
oproti chrámům, povzneseným již svou architekturou nad mra
veniště života! Ti, kdo dali v prvních dobách podnět ku stavbě
chrámů, byli jistě vysoce kulturní, když dovedli cítiti, že jedině
v monumentalitě chrámu lze učiniti slavnost nádhernou, povzná-.
šející apotheosou víry a lásky. Upadkem porozumění pro slav
nosti církevní projevuje moderní lidstvo žalostný úpadek kraso
citu a schopnosti, chutnati symbolické krásno křesťanství.: —
Potud stručně cituji slova autorova, slova plná hlubokého,
nestranného přesvědčení. —
del.

Pozvání ku předplacení
na

„Rádce duchovního“
Končíce ročník přítomný, znovu zveme na další předplacení
»Rádce duchovního-.
V oboru homileťiky nové získány byly síly.
Pro každou časovou potřebu dána k disposici látka případná,
což se vděčně se strany čtenářstva doznává. V tomto oboru na
stává jistá změna k lepšímu, že »Rádce duchovníc bude vkaždém
čísle přinášeti několik vybraných překladů.
Též o cykly nové jest postaráno a již první číslo přinese
jeden z nich.
Vsdp. Dr. Brychta dal k disposici nový článekaiest ochoten
vésti právního rádce, jenž se těšíval značné pozornosti.
V části vědecké můžeme právem ukázati ku některým statím,
které v otiscích zvláštních rozšířily se v mnoha tisících. Tu po—

ukazujeme ku článku: »Hmota či také duchc,který vykonal svou
povinnost, že v boji monistickém dal do rukou duchovních lesklé-,
spolehlivé zbraně vědecké proti modernímu materialismu.
Stať »Vady vyučování náboženského a jich příčiny: budila za
slouženou pozornost a vedle toho dala mnohý praktický pokyn
katechetovi »Rádce duchovní: v novém roce bude se snažiti a
další kroky k zdokonalení činiti. Prosíme příznivce svéo laskavou
další podporu.
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